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OBRES DE RAMON LULL
EDICIÓ ORIGINAL AMB VARIANTS I FACSÍMILS DELS MES ANTICS M.8S.

Volums en 8." major, a l'entorn de 400 pàgines cadascun, A més
dels tres de l'edició Rosselló (1886-92), hi ha publicats per la Comissió

Editora Lulliana (1906-1917) i per Moss. Salvador Calmés (des

de 1922 sota el patronat de la Diputació Provincial de Balears i de

YInstitut d'Estudis Catalans de Barcelona) els següents volums:

—Doctrina Pueril. Librc del Orde de Cavalleria. Libre de Clerecia.

Art de Confessió: amb 2 facsímils en fototípia i mostres de traduccions;

pròlec general, variants i notes d'en M. Obrador: vol. I. . 30 pts.

—Libre de Contemplació: set toms amb proemis, facsímils poli-

cromats, variants i notes: vols. II-VIII 175 pts.

— Libre de Bianquerna, contenint el d'Amic e Amat, amb pioemi,

dos facsímils, variants i mostres d'escriptura: vol. IX . . 30 pts.

— Libre de Sancta Maria, seguit de les Hores de Sancta Maria i

del Libre de Benedicta tu in mulieribus, amb un facsímil policromat,

introducció, variants i mostres d'escriptura: vol. X . . . 25 pts.

—Arbre de Sciencia; tres toms, amb facsímils, introHucció, taula

general de rúbriques i variants: vols. XI-XIII 75 pts.

— Proverbis de Ramon. Mil proverbis. Proverbis d ensenyament;

amb un facsímil en fototípia, introducció i variants: vol. XIV 20 pts.

—Libre de Demostracions; amb proemi, dos facsímils en fotogra-

vat i variants: vol. XV . . . . 27'50 pts.

—Art demostrativa. Regles Introductòries. Taula general; amb vint

figures policromes, proemi i variants: vol, XVI .... 27'50 pts.

—Art amativa. Arbre de Filosofia, desiderat, amb sis figures poli-

cromes, proemi i variants: vol. XVII, ....... 26'75 pts.

Per a l'extranger: 25 p°/o de sobre preu.

Els volums I— XI, inalterats, només es venen en col•lecció com-

pleta i amb compromís moral per part del comprador de sotscriure's

als nous volums que es publicaran. —Els volums XII i següents no

són venals per a formar col•lecció amb exemplars adulterats amb
adherències a la portada i a alguna pagina, posteriors a la publi-

cació.
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PROEMI

Art amativa

JS un postulat de la vida contemplativa la

constant i simultània actuació de les potèn-

cies de l'ànima en unió amb Deu Nin^ú,

potser, més obstinadament que Ramon LuU
sentí i professà aquesta veritat: Cal conèixer Deu amb tot

el poder de l'enteniment, amar-lo amb tot el poder de

la voluntat, membrar-lo amb tot el poder de la memò-
ria. Quan més hom el coneixerà, més el membrarà i

amarà; quan més el membrarà, més l'amarà i coneixerà;

quan més l'amarà, més el coneixerà i membrarà.

Vetací el pensament rector, amb la teoria de les dues

intencions, que mou i informa tota la seva activitat

apostòlica, oral i escrita, o mestost n'és l'esperit vital di-

fús per tot el corpus ingent de l'obra lulliana. En mo-

ments psicològics determinats, però, Ramon sentia la

fretura d'insistir-hi especialment, de donar una tècnica

bona a multiplicar i actualitzar les potencies de l'ànima

en el grau més alt d'eficiència possible; i és en plena

maturitat i assaonament autumnal, època de bells cre-

puscles i de negres tempestats, de grans decebiments i



(l'rspcranccs infrangibles, que emprèn la realització

d'a({uesta tasca a Montpellcr en 1289 i 129(\

Com ja tenim notat, ^ Ramon LuU posava grans es-

perances en l'eficiència de la seva Jrt demostrativa. Si

hi pot haver dubtes quant al resultat objectiu, es ben

cert que no s'enganava gens subjectivament, car, a més

de derivar-ne una sèi^ie important d'obres, ella li inspirà

la vasta i genial concepció de les tres Arts paral•leles de

les potencies de l'imima objectades a fer conèixer amar

i membrar l'Amat, a saber: Art inventwa, Art amativa,

Art memoratwa, d'on havien de néixer respectivament

els tres Arbres, de Sciencia, d'Amor, ^ i de Membran-

ca, ^ tan genuïnament lullians, tan bellament ufanosos,

tan ricament plens de nius i reíilets d'aucellada.

Malauradament, fretures no prou conegudes no dei-

xaren lleure a Ramon de desenvolupar tot el seu projec-

te, ja que no arribà a escriure VArt memorativa, malgrat

el desig que en tenia i rimportància que li atribuïa; * i

quant al seu respectiu Arbre de Membrança, en realitat

només el planejà en l'original specimen de YArbre de

Filosofia. Ara, quant a VArt inventiva i I'Art amativa,

amb llurs Arbres, sí que reeixí compïidament.

Ramon LuU escriví VArt inventiva a Montpeller, des-

prés d'explicar la seva Art a l'Universitat de París durant

la cancellaria de Bertaut de Saint-Denis (Mestre Britold),

1. Volum XVI, pàg. VIU.—2. Arbre de Filosofia damor.— 'ò. Ar-

bre de Filosofia, desióerat.— 4 Civ . Art amali\>a: De la fi desta Art,

7 (p. 379); Arbre de Filosofia: Del pròlec, 4 (p. 402); Art dé fer e solre

qüestions: Primera distincció, De regles, 3 (Èd. Mag. Lect. súper Ar-

terti invent, et Tabnlam gen. T, v. p. 2), Creim que el motiu prinei-

|jíal qué l'aturà fou l'afany d'escriure altres obres que considerava de

més urgència momentània; i potser també l'esmerç de temps en re-

moure obstacles, com es ara, els provinents de la resistència de la

tbrt romana als seus projectés, de la indiferència de la Sorbona per

al seu itiètòde científic, i dè la follia que li perposaven. Més tart, a

jancr de l503 ab íncarnatione i a Montpellcr mateix, sintetitzà la se-

va teoria de les tres potències en una petita trilogia: Liber de intel-

lectu, Liber de Memòria «quem diu desideravi*, com resa l'esplicit,

Liber de voluntate, dels quals no en tenim text català.



Pròémi IX

segons resa la Vida coetània^ o sia Fany 1289.^ Es una

llàstima que se'n hagi perdut el text català, Tedició del

qual, per orde cronològic i per raó de mètode, hauria de

precedir al de I'Art amativa, ja que aquesta pren d'aque-

lla «els començaments e la manera».

L'-^rí inventiva^ segons l'autor, dona i mostra cièn-

cia per sil•logismes. A les veritats evidents l'enteni-

ment no pot refusar l'assentiment, i a això diu Ramon
«ligar l'enteniment a ver entendre>. Per paradòxic que

sembli, també I'Art amativa, sil•logísticament, dóna i

mostra amància. A les coses amables la volentat no pot

refusar l'adhesió, i això es el que en diu l'autor «ligar

la volentat a be amar». Aquestes dues modalitats,

ciència i amància, són complementàries entre sí i cada

una sola és gairebé infecunda, «car amància es defectiva

sens sciencia, e sciencia sens amància»; ara, mesclades

segons el procés a exposar, «per amància s'aconsegueix

sciencia e per sciencia s'aconsegueix amància».

^

Aquest paral•lelisme entre les dues disciplines i més

que res l'utillatge anàlec que, aplicat a la nostra, po-

dríem anomenar amantífic o amorífic, fan l'obra prou

eixuta en les tres primeres parts: figures, regles, defi'

nicions; ara en les altres dues, condicions i qüestions,

que n'ocupen més de la meitat, el geni vivificador de

Ramon LuU vest aquella ossamenta de carn, de sanc,

de nervis, l'anima de bellesa i de passió lírica, i en con-

gria una rosa magnífica, viva i torbadora, ben digna

d'esplendir, en el verger de l'amor, al costat del gran

clavell místic del Lihre damic e damat. A més, al

finaP personifica els començaments i els fa dialogar a la

seva manera característica, plena de ingenuitat i de mo-

1. La regència universitària de Bertaut començà pèl desembre de
1298. Denifle, Chart. Univ. Paris. Paris, 1889 (t. II, p. 23).-
2. Art amativa: Prolcc, 1 (p. 4}. — 3. Ib. Segona sèrie de qüestions

(pp. 304-387).
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Proemi

viment ritual, que mesos després esclata apassionada-

ment en el fogós Libre de Sancta Maria.

<rAquesta amancia—diu Tautor—es molt alta, e dels

pus alts e generals començaments que podem la compi-

lam»; «es molt útil a conèixer e amar», i per ella «pot

hom haver bons nodriments e guanyar virtuts e lunyar

se de vicis>, i «pot en breu de temps haver sciencies,

quals que sien». Ramon s'amaga encara sots el circum-

loqui de consuetut: «yo home peccador e indigne que

mon nom sia escrit en esta art», ^ i la sotsmet, «e encara

les altres que feytes havem», a correcció de l'Esglèsia

romana. També ens innova que es proposava «a metre

en latí» aquesta Art amativa i «la translatar en aràbic

—no ens consta que arribas a fer-ho—per tal que els

sarrahins ne pusca hom confondre mostrantlos la error en

que son», «e açò mateix se seguiria dels jueus e cismàtics

e pagans si en los lenguatges d aquells es translatada».^

Quan Ramon publicà, o almenys quan finí, VArt

in{>entwa, devia afalagar projectes que creia de realització

inminent i que freturarien de tota la seva activitat am-

bulatòria i oral, impedint-li la literària. Potser pensava

d'anar a Roma a pledejar la fundació de col•legis de

llengües i l'unificació de les Ordes militars del Temple i

de l'Hospital, per tal d'emprendre, d'una manera eficaç

i definitiva, la conversió dels sarraïns amb lluita de raons

i guerra d'armes. El fet cert és que el temps li curteja-

va i no tenia lleure d'escriure I'Art amativa, tot i que en

deixava la via oberta i que la considerava complemen-

tària d'aquella, i ambdues molt necessàries a mostrar

veritat i a moure totes les gents a devoció. ^ Però sia que

1, A la Diputatio fidelis et infidelis, escrita devers l'any 1287, ja hi

posà el seu nom i qualitat de Procurador dels infeels, Pròlec 1, (Ed,

Mag. t. IV).—2, Art amativa: Pròlec, 4, 6, 7, 8 (p. 6 sg.).~ò. Ars

inventiva: De fine hujus Artis, 1 (Ed. Mag. t. V, p. 206).
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realment fes un viatge ràpit, sia que les circumstàncies

li aconsellassen de perllongar els seus projectes, després

d'escriure, sembla, algunes obres, entre elles la volumi-

nosa de Quaestiones quae per artem demonstrativam sive

ínventwam sohuntur, en la qual degué esmerçar la resta

de l'any 1289 i potser la primeria de 1290, emprengué

I'Art amativa i l'enllestí en una temporada relativament

curta. L'escriví, sembla, a Montpeller mateix, centre

d'operacions de Ramon des de la publicació del Blan-

querna (1283), i l'hi finí la vigília de St. Llorenç de l'any

a Nativitate 1290, si és bona la data en llatí que porta un

manuscrit català conservat a la Biblioteca Monacensis,

que hem aprofitat per a confrontes (B).^

Seria aquesta la primera data que l'autor consigna.

El fet, però, de mancar originàriament en el manuscrit

bàsic (A), de posar-la en llatí l'altre i comptada a Nati-

vitate, i el de no posar-ne l'autor a les obres inmediata-

ment subsegüents, com són YArbre de Filosofia i el L. de

Sancta Maria, ens ha fet dubtar de l'autenticitat gràfica

d'aquesta data, tot i que tenim per certa la seva realitat

cronològica. Totes les dates lul•lianes dels manuscrits

catalans que coneixem, són escrites en català. Perquè

aquesta havia d'ésser en llatí? Si la datació de les

obres implica un canvi de criteri en l'autor, que fins a

llavors l'havia negligida, perquè no data les que publicà

tot seguit amb interval només de mesos? L'expressió

usada per ocultar el seu nom, és la mateixa de les obres

anteriors, cap de datada. Indica això que tampoc no li

havia acudit de datar I'Art amativa? Amb tot, ens

sembla evident que aquella data no la inventà l'escriba,

sinó que l'havia de prendre d'un exemplar segurament

llatí. Hauria lautor, com tenia en propòsit, posada o

feta posar «en latí» aquesta obra, ^ anys després, quan

1. Vegi's la nota 3 de la pàgina 388.-2. Littré, (H. L. F.,

tom XXIa, p. 206), esmenta el ms. lat. JC^gó del XIV. è s., de la
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ja les datava habitualment, i llavors hi hauria afegit la

data? Sia com sia, aquesta ens sembla vera, car TArt

AMATivA havia d'ésser escrita pels volts de 1290, després

de VArt inventwa que l'enyora, i abans de VArbre de

Filosofia i del L. de Sancta Maria que la citen, i tot fa

creure que són d'aquest temps i escrits a Montpeller on

era Ramon al novembre del mateix any. ^ Però creim

que fins a 1293, amb la Taula general^ no començà a

datar les seves obres d'una manera sistemàtica, no sem-

pre ben constant, tanmateix. Quant al compte dels

anys a Nativitate, ens sembla un lapsus de copista pos-

terior a 1351; 2 altrament seria un cas únic en la datació

lulliana, sempre concordant amb la oficial de Catalunya-

Aragó ah Incarnatione.

L'Art amativa no ens dona gairebé cap notícia auto-

biogràfica. L'autor només hi deixa endevinar una mica

de despagament «car més son les creatures conegudes e

amades en lo mon, que nostre senyor Deus qui les ha

creades», i car utilitat pròpria — ho diu veladament— és

més desirada e tractada que utilitat pública. ^ També
apunta el desig de contacte amb els sarraïns, prometent-

se, potser, resultats més afalagadors que els que recullia

entre els cristians, i si més no, per donar glòria a l'Amat

a la manera que ell entenia bona i per primera intenció,

prescindint dels resultats objectius. Per això és, ens

sembla, que vol «translatar» aquesta art en aràbic, i en

la translació no tractarà explicitament dels dogmes de la

Trinitat i l'Encarnació, no fos que s'alarmassin, però no

ho dirà pa^, sinó que suprimirà aquest paràgraf en la

versió. *

Es interessant la clarícia del llenguatge que empra, a

Bibliateca de Munic, que conté la versió llatina de VArt amativa. —
1, Vegi's el document demostratiu apud P. Pascual, Vindiciae Lul-

lianae, t. T, p. 186.—2, Any en que començà a Catalunya-Aragó la

datació a Nàtwitate.—d. Art amativa: Pròlec, 1. — 4. 76. 6.
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saber, a més dels vocables que son en vulgar, «dalcuns

vocables qui son en latí, e encara, dalcunes paraules

estraynes>. ^ Aquestes se refereixen, al nostre entendre,

a la manera de parlar arhbica que lautor confessa en el

Commentum Artis demostrativae,^ i d'aquells en dóna

una taula explicativa, per orde alfabètic, al final de

lobra,

L'Art amativa només cita VArt inventiva i VArt me-

morativa no escrita; i és citada, com a fer, en la mateixa

Art inventiva, i com a feta, en VArbre de Filosofia (1290),

L. de Sancta Maria (1290), Quaestiones quas quaesivit

quidam frater minor (1291 ?), L. contra Antecrist (1291 ?),

Taula general (1293), Art de fer e solre qüestions (1293-

1295), Flors damor (1294), Arbre de Sciencia (1295),

Arbre de Filosofia damor (1298), i Liber o Tractatus de

experienlia realitatis ipsius Artis generalis (1308).

La tradició manuscrita de I'Art amativa no és massa

abundosa. Els manuscrits que en coneixem són:

A, de la Bibl. Nacional de París, base de l'edició.

Ms. esp. 2.^4, del XV.* s., en 120 fols de pergamí,

numerats amb xifres aràbigues, de 232 X ^35 mm.,
escrits a pàgina plena, tots de la mateixa mà, amb lletra

clara i prou bona, de 30 a 40 línies per pàgina. Man-

quen les caplletres (excepte als fols 37 i 49-52) i les

rúbriques; calderons vermells i blaus fins al fol 66'"
, i

omesos en els restants. Al davant van dues guardes: a la

segona, de lletra del XVII.* s. diu: «Ex codicibus Joannis

Angcli Ducis de Altaemps— Trattato d'Amore in lingua

Portughese». Una mà posterior esmenà «catalana». Altra

mà hi escriví: «Volume de 120 feuillets. 8 Novembre
1879». Al marge superior esquerre del fol 1' diu «Ars

amatiua», de lletra posterior, i ala dreta hi ha la invoca-

1. Art amativa: Pròlcc, 5.-2. De fine huius Libri, (Ed. Mag. t. III,

16Ü).
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ció, de lletra molt menuda. Entre aquesta i el text va la

indicació moderna «Supp.* fr. 3098». Després segueix el

text complet, fins al fol 120^ , tancat pel segell circular de

la «Bibliotheque royale. M». Segueix encara un o més

fols de guarda. El volum és relligat a la manera caracte-

rística de la Biblioteca Altaemps. ^ Es un ms. valuosís-

sim, no solament per ésser l'únic complet que sabem,

sinó també per la claretat de lletra i acurada transcrip-

ció de l'escriba, enyorant-hi només alguns salts de mot

a mot igual, que hem pogut suplir amb el ms. següent

B, de la Bibl. Monacensis (de Munic) utilitzat per a

confrontes.

Ms. 6c8, Hisp. 65, del XV.* s., de 241 fols de paper

(amb dues guardes davanteres i dues darrera) de 21 X 1^

cm., escrits d'una sola mà, a pàgina plena de 24 a 28

línies per plana, de lletra semigòtica molt clara, sense

més ornamentació que les rúbriques i calderons en ver-

melló, romases en blanc les caplletres. Manquen els

primers fols, una vintena: malgrat això el de davant

porta la xifra 1 , amb numeració aràbiga molt posterior,

seguida fins al 30, i d'ací en avant només a desenes

(40, 50, etc.) fins al 240 i 241. El primer està mutilat

al corneló lliure superior, i al peu, igualment que al

241^ , hi ha el segell oval cBibliotheca Regia Monacen-

sis». Des de el fol 2 el text corre seguit, interromput no-

més amb una petita llacuna per mutilació de la part alta

del fol 208. L'Art amativa fineix al 236, i al verso co-

mença la Taula de paraules qui son en latí, fins al 241

.

La relligadura és de badana amb cordons o relleus al

llom, característica de la Biblioteca, amb un rotulet:

«Raymundi Lulli Ars Amativa boni lingua lemovicensi». 2

Les rúbriques d'aquest manuscrit i les del següent, son

les del nostre text, ja que A no en posa.

1. Cfr. P. Bohigas; Estudis Universitaris catalans, t^ XV, (p.

109).—2. M. Obrador: Aotes en poder de i'editor.
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b. de la mateixa Bibl. Monacensis, que també ens ha

servit per a confrontes.

Ms. lat, JO.538^ del XV.^ s., relligat com Tanterior.

Conté 212 fols de paper, de 21 X 1^ cm., de caixa

desigual i retallats de marges, alguns picats d'arna,

d'altres escantonats i adobats. Porten numeració aràbiga

posterior. Es escrit en lletra cursiva, no tota igual ni de

la mateixa mà, amb rúbriques, caplletres i calderons

vermells. Als fols 127-138 hi ha la Lògica en rims in-

completa; dels 139 al 187 la Lògica nova en llatí, i del

188 al 206^ I'Art amativa, el text de la qual s'interromp

gairebé al mateix punt on comença el del ms. B. Tot

és de la mateixa mà, escrit a pàgina plena, d'unes 26 lí-

nies espaiades, lletra clara, rúbriques vermelles, sense

calderons ni caplletres. ^ Abunden les correccions i afegi-

dures, algunes d'aquelles del mateix escriba, i les altres,

amb els afegits, semblen d'altra mà potser coetània.

Aquests tres mss. són de filiació diferent. A pertany

a una familia i Bb, a altra, si no és que sien represen-

tants de dues, bé que més propins.

No sabem d'altres manuscrits de I'Art amativa més

que el llatí de Munich indicat per Littré, ^ i ens estranya

aquesta manca, sobretot de llatins.

D'edicions només hi ha la de Magúncia (M), que

hem confrontada. La versió és feta directament del

català, diu l'editor, perquè no es fiava de les llatines

que veié, «tum quia translatio non sapit stylum authoris

n ec ubique exprimit genuinum sensum, tum quia notae

additae terminis Artis a translatore... multocies, imo ple-

rumque sunt contra mentem Doctoris*. ^ Generalment

concorda amb la lliçó de B, però no n'és traducció, * sinó

d'un altre ms., sembla, progenitor d'aquest.

1. M. Obrador: Ib. —2, Supra p, XI, n. 2 —3. Potser l'escomesa,

de N'Eiraeric contra aquesta obra fou causa de versions adulterades.

—

4. Ho proven les condicions 190, 203, 773, i altres omisions de B.
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Característiques de grafia dels tres mss. En general

se nota una lleu tendència a la modernització del llen-

guatge, una mica més pronunciada en el B. El bàsic

(A) termina en e el mot hhbit {hhbite) i les formes de

primera persona singular del subjuntiu en ela verbs en

-ar (aine, comence, acoste, lunye). Això ens fa sospitar si

seria de procedència valenciana. La característica més
estranya és la d'alguns participis en -ut {offendut^ en-

tendut o entenguí), gens usuals en la tradició lulliana

escrita, i la forma eguallar= egaalar amb altres derivades

(egualia, egualLen). Hem adoptat la forma corrent. A
més intercala s entre ai o ei no diftongades (benesit=
beneït; asirar, asirable== aïrar, aïrable; fasia, desia=faïa,

deia), i a voltes una d després de n seguida de vocal (en-

tendiment, grandea, segonda). B usa sempre la forma

donchs {A, donques), dos=dues, abduys=abdos o abdues,

desiderar (A, desirar) o desigar i llurs derivats, ne (A, ni),

miga o miia (A, meià), nengu -na, i posa h final darrera c

àdhuc en els plurals (amich -chs, vench). La caracterís-

tica principal de b. es l'ús indegut de a àtona per e (en-

tendrà, ralluen, podan, boura) i els participis de present

sense t final (mesclan= mesclant). A més tots tres ometen

sovint la u darrera g forta (poges=pogués) i els dos

primers fan o = ho. N'hem regularitzada la grafia en

aquesta edició. A l'aparell crític ometem generalment les

variants d'orde de mots.

La Taula de paraules qui son en lati 1 liem transcrita

del ms. B, i per a confrontes ens han servit els següents:

D=iÍ5. R. L. 40 (Dominicà) de la Bibl. Provincial

de Palma, descrit sumàriament en el nostre vol. IX. ^

a=M$. Hisp. 5^5 (an. 1406) de la Bibl. Monacensis

en 218 fols. Conté el L. de meravelles, i als dos fols

darrers, després d'unes definicions dels començaments

1. Blanquerna: Proemi, p. XVIIl,
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lulUans, segueix aquesta Taula, la lliçó de la qual resta

interrompuda a la paraula relació.

Q=Ms, en poder de l'editor, ressenyat sota la sigla

B en el vol. XVI, entre els de la Taula general. ^

I

Arbre de Filosofia

[N el diàlec final dels començaments davant

l'amat i l'amic, qui clou YArt amatwa, du-

ració increpa Bondat de no haver tengut

esment de fer Art memoratwa, i pregunta:

«E com! bondat. No es aytan gran honor al amat que

sia membrat, com es que sia entès e amat?... E vos,

bondat, havets diligència e cura com sien Art inventiva

e amativa, e de Art memorativa no curats, ni anc per

negun temps no hoí dir que negun home pregat hajats

que la faça a membrar l'amat... !». ^

Realment, en la concepció lulliana de l'actuació de

les tres potències de 1 ànima en la vida contemplativa,

la memòria ocupa un lloc par i igual a l'enteniment i

a la voluntat, i així com l'autor havia donada art d'en-

tendre i d'amar, desijava donar-ne de membrar, seguint

la mateixa manera siliogística.^

Treballs peremptoris, que no diu quins són i que

havia de fer ell personalment, perquè ningú li ajuda-

va, "* l'en destorbaren. Però la fretura que en sentia era

tan viva i punyent, que no pogué estar sense donar-ne

1. Proenii, p. XVIII —2. Art amativa: De la fi dcsta Art, 7 (p.

379). —3, A YArt de fer e solre qüestions: Primera distincció, de regles,

3 (Ed. Mag, Lect. súper Art. invent, et Tab. gener, t V, p. 2) en dona
l'esquema, igual al de VArt inventiva i de VArt amativa.— A. Arbre

ile Filosofia: Prolec, 4 (p, 4C2). Provablement eren els mateixos que
çrçia l'impedirien de escriure VArt amativa. Cfr. supra, p. VIII, u. 4.
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una specia quant el seu procés. Així escriví FArbre de

Filosofia de meinbrança, només en specimen, en cro-

quis, i per això el qualifica de desiderat, o sia a fer, car

no el tenia, sembla, per definitiu ni complet. L'execució

del pla total potser ens hauria donat un Arbre de Mem-
branca parió de VArbre de Sciencia (Arbre de filosofia

de sciencia) que escriví anys després, en 1295, i de

VArbre d'Amor o Arbre de Filosofia dAmor escrit en 1298.

«Sol estava en .j. verger a ombra d un bel arbre, e

concirava del estament d aquest mon. En tristicia estava

car nostre seynor Deus es tan poc amat e conegut.,.

Dementre que estava en esta trista consideració, per la

presencia del arbre sots lo qual estava, volentat me venc

que feés aquest Arbre e quel tramezés al meu fil, per so

que per él hagués membransa e sciencia, e que per aquela

membransa e sciencia agués conexensa de Deu, e... Deu
amàs e servís ab aquest libre, ab el qual anàs per diver-

ses terres e de Deu conexensa e membransa donàs». ^

Vetací la finalitat de l'obra. Aquest desig de que el

seu fill «anàs per diverses terres» a donar conexença e

membrança de Deu, ens rememora el jove Fèlix del

Libre de Meravelles.

Al seu fill ja li havia dedicada la Doctrina pueril i el

Libre d intenció^ suplint així l'alliçonament oral i directe

amb l'alliçonament escrit, ja que el seu negoci el tenia

allunyat de la convivència familiar des d'abans d'escriure

el Libre d intenció. ^ Ara li dedica aquest Arbre de Filoso-

fia. Quant? On? Evidentment, adés d'escrita VArt amati-

va, que cita, potser inmediatament després, potser escri-

vint entremig el Libre de Sancta Maria, pels volts de

1290, i a Montpeller mateix. No trobam cap objecció en

contra. 3 Els motius d'aquesta dedicatòria els desconei-

1. Arbre de Filosofia: Pròlec, 1. 2. (p. 401).—2. Ib. De les diffini-

cions de e. § 2. (p. 414) —3. El fet de no portar data, com les escri-
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xem. Ramon ens diu que quant l'escriví la mare del seu

fill era «fenida»,^ i deixa endevinar el compliment d'un

deure tan extricte, que li feia robar lleure a les més

grans preocupacions. ^ Fou ocasió d'aquesta obra el

trespàs de la seva muller? No gosariem a negar-ho.

Ben bé podria ésser que, morta llavors Blanca Picany,

veent el seu fill mancat de la tutela i ombra maternal

en edat perillosa encara - be en tenia experiència — , es

sentís obligat a vetlar per ell d'una manera més especial,

i això el mogués a escriure-li aquest Arbre per tal que li

remembràs Deu i la fi de l'home, i l'impedís de des-

viar-se de la via saludable, suplint lamonestament i la

vigilància paternal. Potser el to monitiu és una mica

adust: s'hi enyora cordialitat i efusió de paternitat car-

nal; però guiatge dreturer i ferm, inspirat en la més

pura amor de paternitat espiritual, no n'hi manca gens.

Aquest Arbre té tres rels: espiritual, corporal, chaos

confús (mesclament de les altres duesj, i es plantat en

memòria enteniment i voluntat, o sia, en llurs opera-

cions. El tronc és Vens formant nou nusos d'on neixen

les rames-flors. Les operacions de les tres potències de

l'ànima se poden produir artificialment, segons la doc-

trina d'aquest Arbre, qui ensenya a remembrar el passat,

a entendre les coses veres, a amar les coses bones e des-

amar les males; i si els homens no ho assoleixen, és que

no saben adaptar aquelles potències a l'artifici d'aquest

Arbre, qui n'és l'instrument. L'aigua per a regar-lo ix

de tres fonts: fe, esperança, caritat, i del flum que se'n

forma deriven quatre rius: justicia, prudència, fortitudo,

temprança. Cal regar-lo deu vegades, segons que són

los deu manaments, i donar del seu fruit set vegades.

tes des de la Taula general, corrobora la creença d'esser anterior a

1293 i evidentment a 1295, en que liní VArt de fer e solre qüestions

i escriví YArbre de Sciencia, que lu citen. — 1. Arbre de Filosofia: De
les diffinicions de g. 2 (p, 415),— 2. Ib. Pròlec, 4 {p. 402;.
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segons los set dons del sant Esperit. *• L'estil poc florit, és

menys eixut que el d'altres obres purament didàctiques.

Són interessants les dues notícies esmentades de la

mort de Blanca Picany, muller de Ramon, i de que no

havia vist el seu fill Domingo, o sia que era absent de

Mallorca, des d'abans d'escriure el ÍAhre d intenció. Són

notadores les regles per remembrar les coses fantàstiques.

Aquest Arbre de Filosofia cita VArt general, la ini^en-

tiva, Vamaiiva, la memoratii^a a fer, i el Libre d intenció;

i es citat a VArbre de Sciencia, Art de fer e solre qües-

tions^ i en el Liber de fine.

La tradició manuscrita original que tenim avui de

1'Arbre de Filosofia desiderat és ben escassa. Només en

coneixem un text català, venturosament bo:

A, de la Biblioteca Monacensis, base de l'edició.

Ms. Hisp. 6c, de 101 fols de paper, de 26 X 18 cm.,

numerats modernament, escrits tots de la mateixa mà a

doble columna de 24 a 28 línies. La lletra és cursiva

corrent i de bon llegir, l'ornamentació sòbria amb
inicials historiades bicolors, les invocacions rúbriques i

calderons en vermelló. El catàlec la data del XV.* s.,

però En M. Obrador creia que tant o més podia ésser

del XIV.* i àdhuc de la darreria del XIII.* Nosaltres,

recolzats en els caràcters interns de lèxic i grafia, no

dubtam de calendar-lo a la primera mitat del XIV.* El

ms. està una mica malmès: forats d'arna, taques d'humi-

tat, fulles adobades, rosecs de tinta, però la lliçó és

gairebé íntegra. Bibliogràficament és interessantíssim, si

més no, per contenir quatre obres lul•lianes de les quals

no en sabem altre text català. La primera és I'Arbre de

Filosofia desiderat que ocupa els fols 1-34. El 1 és de

pergamí i conté les dues figures, la de l'arbre al recto

1, Arbre de Filosofia: De la primera part, 3 i 4 (p. 406).
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i la circular al verso; al 2 comença el text que corre

seguit fins al final. Els primers fols són malmesos

d'humitat, sembla, a l'angle superior dret, fins a fer-ne

illegible la lliçó d'algunes paraules. El fol 5, només

escrit al recto, és un fragment o trinxa d'una sola co-

lumna que no arriba d'alt a baix, i és un afegit del

mateix escriba per suplir l'omisió involuntària de tot el

paràgraf «De les diffinicions de d.». Segueixen després

les obres Dísputació dels .v. savis (ff. 35-79), Flors

damor (79-92), Lo .vj.^ seyn lo qual apelam afatus

(93-lCl), totes tres completes. Al peu del fol I"" i 101^

va el segell oval de la «Bibliotheca Regia Monacensis».

El volum és relligat en badana amb cordons o relleus

al llom i escut, daurat al foc amb les armes de Tantiga

Biblioteca Palatina Mannheimiana, a les dues cobertes.^

Les versions llatines abunden més. Coneixem les que

signam B, en poder de l'editor, i P, de la Biblioteca Pro-

vincial de Palma de Mallorca, totes dues aprofitades per

a confrontes.

B, Ms. llatí del XV.* s. ben conservat, de 116 fols

de paper sense numerar, (més 2 de guarda davant i

13 de blancs al final) escrit tot de la mateixa mà, de

lletra menuda i molt abreujada, a pàgina plena de 40 a

50 línies, amb caplletres rúbriques i calderons vermells.

Tamany 22 X 15 cm. Relligadura coetània en pergamí.

Conté Ars iuris (ff. 1-16), figures policromes ^ (17-19, de

pergamí), Arbor Philosophiae desiderata (20-42'' ), Prin-

cipia Artis inventivae (42^ -47), Ars breuis quae est de

praedicatione [Al" -55*^
), notes que semblen d'algun lullis-

ta, (55*^ -SS*^ ), Liberde lumine (58'' -74), Ars compendiosa

inveniendi veritatem (75-113), Secuntur propositiones con-

1. M. Obrador: Notes.— 2. La del I?»" és la de VArbre nostre,

que rfproduím a la pàgina 4C5, amb la diferència que les flors, que
hem fetes vermelles, són verdes com les rames; al 18r hi ha la figura

circular de tres cercles giratoris, que posam fixa a la pàgina 4C7, i

segueixen altres figures lul•lianes.
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demnate in uniuersitate parisis contra fratres predicato-

res.^ (113-116 on la lliçó resta truncada).

El text de I'Arbre de Filosofia és bo i acurat, malgrat

alguns lapsus, però de difícil lectura per mor de les

abreviatures.

P, Ms. R. L. J4g, XV.* s. en bon estat, de 206 fols

útils de paper sense numerar (el 1 i el 33 de pergamí i

en manquen alguns, ça i lla), amb 4 de guarda al davant

i 16 de blancs al final. Es escrit tot de la mateixa mà,

a pàgina plena d'unes 26 línies (varia de 22 a 29), de

lletra grossa no massa ben feta, però ben llegible, amb
caplletres rúbriques i calderons en vermelló. Tamany
14 X 11 cm. Els marges una mica escanyats indiquen

que fou retallat quan el relligaren (s. XVIII: actualment

té el llom esquinsat) i ho confirma una signatura de

lletra posterior E. II, ge, escapsada al marge superior

del primer fol útil. Al peu d'aquest mateix fol una

nota delXVIIL* diu: es de el P. Af.°.(o At.° ) Pasqual

Cisterciense. Sirva para la lihreria de el B. Raym.^ Lull

de el Conv.^° de S." FranS^ de Assis de Mallorca. Al fol

4 hi ha la figura del nostre Arbre tota en tinta negra

molt mal feta, i no en porta d'altra. Conté: Un esque-

ma dels significats de cada lletra, Diffinitiones princi-

piorum, Quaestiones siue regulae, la figura esmentada

(ff. 1-6: els 5 i 6 blancs), Ars hreuis (6^ -48), Comentari

o notes lul•lianes, incomplet? (49-57), Ars iuris (59-98),

Ars breuls quae est de praedicatione (99-120), Arbor Phi-

losofiae desiderata (121-189), Principia Artis inuentiuae

(189-206).

En aquests dos manuscrits la lliçó del Arbre de Fi-

losofia desiderat consona, però no són còpia un de

l'altre. Semblen derivats d'un mateix ms. progenitor.

1. Afegeix ^diúoxie quarum priuati fuerunt a comrauníone dicte

uniuersitatis ,xvi. anni et rcstuebantur (sic) ad communionem pre-

dictam in principio agusti anno Dni. M.° CCCC.° tercio.
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però en segon grau. Noti's a més, que contenen quatre

obres comunes.

També contenen aquest Arbre de Filosofia els se-

güents manuscrits:

F. Q.J sup. de l'Ambrosiana de Milà, s. XV (ff. 121-

133). 1

VIU b. J2. de Innichen, s. XV (ff. 1-33). 2

Bodl. 465 d'Oxford (ff. 374-396). 3

Ms. ^5 da la Causa Pia Lulliana de Mallorca, s. XVII

o XVIII.

D'edicions no hi ha més que la llatina de Magúncia

(M), també confrontada. La lliçó ofereix petites discre-

pàncies de forma amb la de B i P, degudes a voler Tedi-

tor elegantizar (?) el llenguatge o simplificar l'expressió.

En les altres, generalment s'acosta més a la de A.

Característiques de grafia del ms. A. Supressió de t

final en els mots acabats en nt en singular i nts en

plural (entenimen, comensamen, majormen, declarada-

men, estan= estant), però la conserva en l'adverbi quant.

N'hem regularitzat l'ús en els singulars i adverbis, dei-

xant-la suprimida en els plurals, que no es presten tant

a confusió. Supressió freqüent de h inicial. L'hem su-

plida a les formes verbals ha i he i a \a partícula prono-

minal ho. Ús de g per j\ (migà) i per gu (hagés,

pogés). Hem seguit, l'ús corrent. Supressió gairebé ab-

soluta de // fel, aquel, fil). No l'hem suplida, limitant-

nos a posar accent a les paraules que podrien donar lloc

a confusió (él= ell, éls=ells). Us freqüent de z per s

suau (cozes); de s per ss (eser); de c per s (concidcrar,

ceparació); de s per c (sercle, proses). Hem respectada la

grafia del ms. fora en les inicials de paraula i en el mot

1. C. Octaviano, L'Ars compendiosa de R. Lulle, Paris, 1930
p. 20.—2. J. Rubió, Anuari de L'I. d'E. C, MCMXIII-XIV. p.
743.-3. J. M.^ Batista i Roca, Cataleài de les Obres Lufianes
d'Oxford, Barcelona, MCMXVÍ p. 7.
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procés. Carència total de ç. Elisió de e i a davant

paraules que hi comencen. Les hem suplides en els

casos evidents sense fer-ne esment en l'aparell crític.

Finalment, la forma estranya mager i magermen=major,

majorment. N'hem reguinritzada la grafia.

Ara, complint un deure, d'altra banda ben plaent,

hem de manifestar la nostra reconeixença al Dr. Jordi

Rubió, Director de la Biblioteca de Catalunya, qui gen-

tilment ens ha prestades les fotocòpies, adquirides a

posta, del ms. B, confrontat, de I'Art amativa. i del

ms. A, bàsic de 1'Arbre de Filosofia. Grans mercès!

També és de justícia declarar que els dibuixos de les

figures d'aquest volum, son reproduïts pel delineant de

la Diputació Provincial de Balears, Sr. Antoni Jiménez,

a qui restam ben agraïts.

3^
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SIGLA

A = ms. català de la Biblioteca Nacional de París

(s. XV) base de l'edició.

B = ms. català (incomplet) de la Biblioteca de l'Estat,

a Munic (s. XV).

b = ms. català (fragment) de la mateixa Biblioteca

de Munic (s. XV).

^1 gi I3I _- correctors dels mss. respectius, general-

ment posteriors.

M = versió llatina de l'edició de JMagúncia (Tom VI,

1737).

Me = lliçó de la Maguntina consonant amb la del ms.

la sigla del qual precedeix.

[ ]
= afegits als mss. respectius, generalment de se-

gona ma (A* B^ b^).

<( y = adicions de l'editor.

•^

1



Deus molt glonós, fonte naxcnça de tota

vera amor, en ta vertut ' gràcia et benedicció

comens esta ART AMATIVA de be amar, per

a tu, Seynor, amar e conèxer^ per lo teu po-

ble, que vius e regnes amable de ben infini-

dament eternal.^

Del pròloch

EUS bcnesif* ha creat lo mon per intenció

* que ell, qui es Subirana^ fi, sia conegut c

amat sobre totes coses^ ab molt alta cone-

xença e amor. Donchs, estant lo mon en

molt torbat estament, es gran desconexença e gran des-

grat, car no segueix la fi a la qual es creat; e aquest

1.— b, manca vzrtut.— 2. M. incipit Ars amativa boni ut tu, Domine
cognoscaris et ameris.— 3. b, e regnes be inffinidament e eternal amable
deus per tots los segles dels setgles amen : M, et regnas infinite et aeter-

naliter bonus amabilis Deus per omnia saecula saeculorum Amen.

—

Aquesta invocació i la rúbrica que segueix Del pròloch, lot de tletra molt

menuda, van al marge superior del ms. A. En aquest manquen les altres

rúbriques i les caplletres, amb molt poques excepcions.— 4. A^, beneit : b,
beneyt.— 5 A, subiran.— 6. A, causes.
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desviament de fi es car més son les creatures conegudes

e amades en lo mon,^ que nostre senyor Deus qui Ics ha

creades, e més desirada^e tractada propria utilitat que

pública. E^ per rahó daçò, aytant com podem, ab la

ajuda de Deu, nos esforçam com Deus sia més conegut e

amat que totes les'* creatures, e com utilitat pública sia

més desirada e tractada que utilitat propria; per que

compilam esta Art amatiya en la qual se dona es mostra

ama noia, axí com en la Jírt inventiva scicncia: car enaxí

com sciencia es intitulada sots entendiment, enaxí aman-

cia es entitulada sots volentat; e car amancia es deffectiva

sens sciencia, e sciencia sens amancia, per açò en esta

amancia prenem los començaments de la Jírt inventiva, e

la manera daquella sciencia seguim en esta compilació.

Donchs, per rahó daçò esta amancia ajustam a la sciencia

de la J[rt inventiva, per tal que amancia mils puscam trac-

tar e artificiar, e per sciencia conèxer; car on més conèxer

la porem, en major disposició la porem metre a ésser ama-

da, e on més desta amancia conexença aurem, en^ aytant

més la sciencia inventiva, per la qual la conexença serà a

nos plasent e amable e mils porem venir a nostre propò-

sit,^ lo qual es com puscam^ ligar la volentat a be amar

e sciencia de les coses veres puscam aver. Car per aquesta

art cascunes daquestes coses se poden haver, enaxí que

per amancia s aconsegueix sciencia, e per sciencia sacon-

segueix amancia, mesclant^ la una en laltra segons lo pro-

cés desta amancia.

2. Lo subject desta amancia es amar Deu, sí mateix

e son proïsme, e les coses qui sots estes tres coses son

amables, e encara, a desamar lurs contraris. On, com sien

coses amades en lo mon les quals deurien ésser desamades,

j, A, amades el mon.— 2. b, desjyada. — 3. b, manca e.— 4. Ab, to-

tes coses les (coses : A. tatxat, b, puntuat) —5. b, manca en.— 6. M. de

Doncs fins a propòsit, la traducció es molt lliure.—7. b, puxam (i puxa
per pusca, formes usuals).— 8. A, mesclan et sic de ceteris et similibus

passim

.
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e son coses desamades qui son dignes d ésser amades, per

açò nos a saó^ apiicam esta amancia com les coses amables

sien amades e Ics ayrables^ sien ayrades. On, venir^ nos a

aquesta fi, cove que donem art e doctrina com aquells qui

esta art saber volran, sapicn ligar sotsmetre e constrèyer

lur volentat a amar les coses amables e desamar les coses

ayrables, e encara, a amar més les coses que més son

amables, que les coses que tant no son dignes d ésser ama-

des, e a desamar més les coses ayrables segons que les

unes son més ayrables que les altres. Lo subject, donchs,

desta amancia, es significat segons ço que dit havem, lo

qual subject cove ésser conservat en tot lo procés desta

amancia.

3. En la Jlrt inventiva significat havem e donada re-

gla com hom sapia ligar son enteniment a conèxer veritat.

Es lenteniment ligat a conèxer veritat adonchs canf^per

certs començaments es reglat e ordonat a pendre object

ver, afirmant lo en quant de les coses veres entén, axí com

entendre Deus ésser bo, e home ésser animal, e axí de les

altres coses; e a entendre^ lo contrari dels objects vers no

pot ésser lentendiment constret ne forçat, axí com enten-

dre Deus ésser mal, e hom pedra, car ell es constret e

ligat per manera de negació entendre que Deus no es mal

ni hom no es pedra, e axí de les altres coses; car pus

quel enteniment entén que Deus es bo e que hom no es

pedra, no pot entendre que Deus sia mal ni que hom sia

pedra. Aquest enteniment està franch en ço que entén,

sia que entenda per manera d afirmació o per manera de

negació; emperò constret es intrant en la conexença que

ha de les coses, lo qual constreyiment ha aút per lo re-

glament el ordenament dels començaments per los quals

ha certa conexença haúda del object que ha pres. Em-
però aytal cosntreyiment no es contra sa natura ni sa

I. B, [en] aço : M. ideo.— 2. b, ayrades.— 3. b. En? uanir : M, Unde
ur veniamus.—4. b, quant usual.— 5. b, [he] a entendrà.
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libertat, ni contra los altres començaments de la Jlrt in-

venNva, cor natural cosa li es' nàxer veritat^ que es son

object, e als altres començaments es natural cosa reglar e

ordenar lo enteniment a aquella fi a que es creat: doncs,

sol lo constreyimcnt està en aytant, cant es la manera

quel maestrc de la art li dona com per artifici 1 enduu el

amena el ordona a entendre veritat de les coses qui son

intelligibles. On, com açò sia enaxí, segons ço^que del li-

gament del enteniment dit havem, donam, per semblant

manera, conexença del ligament de volentat, lo qual artifi-

cialment insertam'^e mostram per tal que la volentat ligar

puscam a amar les coses amables e a desamar les coses

desamables: car enaxí com veritat es propri object al en-

teniment, ço es propria rahó daffirmació, enaxí bondat es

propri object de volentat, ço es propria rahó^ de amar la

bondat, e lo contrari de bondat es enaxí propri object a

volentat sots odibilitat, com es fals object al enteniment

sots rahó de negació. Aquestes dues^ proprietats damunt

dites de sciencia e amancia son necessàries egualment, per

ço cor Deus es egualment digne de csser conegut e amat

per son poble, per lo qual egualment se seguexen les al-

tres coses, com sien egualment affirmables e amables,

negables e ayrables. Es, donchs, enaxí volentat ligable a

pendre son object per regla e orde d^ls altres comença-

ments confluents a aquell object, per tal que volentat lo

prenda com es en ^ 1 enteniment, estant enaxí la volentat

francha, com es 1 enteniment, segons que d enteniment dit

havem. On, al ligament de la volentat en^ amar bondat

damor damat e damich, esta art aplicam, e daçò doctrina

donam, segons que en la art se conté.

4. Aquesta amancia es molt alta, e dels pus alts e

I. b, com natural cosa [li] es.— 2. M, parere veritatem.— 3. b, [ço].

—4. M. inqujriraus.— 5. bMc. [al enteniment sots propria rao de affir-

macio enaxí bontat es propri object] de volentat sots propria rahó.

—

6. A, e pres dues (Ò, aquestes corregit).—7. b, [lo] prenda com es en

(en puntuat/.—8, A, es.
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generals començaments que podem la compilam. E cor^

havem fretura de vocables qui no son en vulgar, covcnos

usar dalcuns vocables qui son en latí, e encara dalcunes

paraules^ estraynes qui no son en ús en vulgar ni en latí,

sens les quals no poriem pujar esta amancia a tan alt grau

de bondat com cove, ne al propòsit que desiram no po-

riem venir, ni la entitat e realitat de les coses qui son, no

poriem predicar ni revelar a ésser amades e conegudes.

5. La entenció per que nos esta amancia posam en

vulgar, es per ço que los homens qui no saben latí^ pus-

quen avcr art e doctrina com sapien ligar lur volentat a

amar^ ab bona amor, e encara, com sapien aver sciencia^

a conèxer veritat; e encara, per ço, la posam en vulgar,

quels homens qui saben latí ajen doctrina e manera com

de les paraules latines sapien devallar a parlar bellament

en vulgar, usant dels vocables d esta art, car molts homens

son qui de la sciencia^ en latí no saben transportar en vul>

gar per defalliment de vocables, los quals per esta art

aver poran.

6. Aquesta art preposam a metre en latí, e si plaser

es de Deu^qucns vulla tant sostener a vida, a onrar lo

seu nom, preposam la translatar en aràbich, per tal quels

serrahins ne pusca hom confondre, mostrant los la error

en que son c donant los doctrina de nostra santa Fe xris-

tiana, a la correcció de la qual aquesta art sotsmetem, e

encara les altres que feytes havem, e si en elles havem

errat, no havem errat scientalment, mas per ignorància.

Seients los serrahins esta art, e açò mateix se seguiria dels

juheus e cismatichs e pagans, si en los lenguatges daquells

es translaiadíí,^ poran los xristians solre per art totes les

objeccions que fer poden contra nos xristians, e nos a

I. b, com passim.— 2. A, coses puntuat paraules — 3. b, salta a i' al-

tre mot saben : b* supleix. - 4. b^Mc, en amar.— 5. b', aue> conexescia

(conexe- tatxat).—6, Ab. snia o suia amb un tret sobre la i : sciencia?

(M, qui scicntjam). — 7. b, a deu. -8. b, transllatada
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ells fer objeccions les quals per via de rahó ni d amor solre

no poran, e per ço poran, per gràcia de Deu, conèxcr

lurs errors ï e ésser endreçats a via de veritat. D on, per

rahó d açò, molt fortment desiram com en lurs lenguatges

sia translatada; nos, emperò, per tal que ells no la menys-

prescn, expliciteu de Trinitat ni de Incarnació en aquesta

art no parlam, per tal que ells no la lexen dapendre, ni

aquest paragrafi, en la translació que delia farem en arà-

bich, no preposam metre.

7. Esta art es molt útil a conèxer e amar, segons que

en son procés es manifestat, e encara, que per esta art pot

hom haver bons nodriments e guanyar virtuts e lunyarse

de vicis. Pot hom encara per esta art, en breu de temps

haver sciencies, quals que sien, aprenent aquelles segons lo

procés d esta art e lurs' començaments, aplicant los a aques-

ta art d amor,'* temptant aquells si son amables o desama-

bles segons que amabilitat o desamabilitat, affirmabilitat o

negabilitat son liurades artificialment en esta amancia; car

si los començaments de les altres sciencies el procehiment

que fa hom^ en elles, son vers, covés de necessitat que,

segons lo procés d esta art, sien affermables e amables, e si

en neguna daquelles sciencies ha degun^ fals començament

don SC seguesca fals e mal procehiment, covés que, segons

esta art, sia negable e desamable, com sia cosa que los

començaments desta art sien universals a tots comença-

ments daltres sciencies en amabilitat e affirmabilitat, es-

tants ells e lurs processes^ affirmables e amables, segons

que en esta amancia apar manifestament.

8. ^ Moltes daltres utilitats son quis poden seguir per

esta amancia, les quals serien longues^ de recomptar. On,

per rahó d açò, yo, home peccador e indigne que mon

I. b, lus erros.— ï. b, explicitat. —3. b, desta [art d]amancia (M,
artis amantiae) e llus.- 4. b, damars? corregit d amor : M, amandi.

—

5. b, fo hom (fo corregit i hom tatxat) : M, fuit. — 6. b, negun.—7. b,
lus processos.— 8. b, sense catderó.—9. A, longes fpassim in similibus).
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nom sia escrit en esta art, soplich aytant com pusch als

amadors de bona amor, com ells sien ajudants a publicar

esta amancia, per ço que per ella, ajudant Deu, lo mon pus-

ca ésser en tal estament que a Deu sia plasent e agradable.

Del departiment d aquesta art

D EPARTiDA es esta art en .v. parts:

([ ^ La primera es de figures.

([ Segona de regles.

([ Terça de diffinicions.

|[ Quarta de condicions.^

([ Quinta de qüestions.

2. La intenció per que nos posam figures en esta art,

es per ço que en elles esguardem los començaments d esta

art: car per la especulació sensual sexalça 1 enteniment a

especular les coses sperituals, per lo qual exalçament se

exalça la^ volentat a amar aquelles. E encara, que per les

figures se dona** doctrina e art com los uns començaments

responen als altres, estant cascun començament en sí ma-

tex e en 1 altre, ^ e açò per encercar e atrobar e multiplicar

maneres e rahons per les quals lamich senlaça es pren a

amar ab bona gran e durable amor amar^son bon gran e

durable amat.

3. ^ Son posades regles en esta art per reglar lurs

començaments e lurs^ diffinicions, condicions, e per solre

les qüestions, per tal que a la regularitat daquells lamich

sapia reglar e ordenar sa amor segons ques cove a amar

coses amables e a desamar les^ coses dcsamables indignes

que sien amades.

I Ab, sense caíderons.— 2. b, de qüestions tatxat [condicions] —
3. bMc, sa.—4 M, et etiam ut ... detur.— 5. b, e en [si mateix e] laltre.

~6. M, manca aquest mot.— 7. b, tense caíderó.— 8. b, lus ... e lus forma
usual.— 9. b, manca les.
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4. La entenció per la qual posam diffinicions en esta

amancia, es per tal que ab elles hom encerch la natura e

les proprietats d amor e de cascú dels començaments; car,

aúda conexença daytals coses, mesclant ^ los uns comença-

ments en los altres, segons ques segueix en lo comen-

çament d esta art, trobarà manera c natura de enclinarse

la volentat^ a amar segons la natura e les proprietats qui

revelen a amor sos començaments, en lo qual revelament

senforma^ es pren amor a amar, es dona"* doctrina de scicn-

cia en concloer segons les diffinicions dels començaments,

aplicant^ les coses demanades a aquelles diffinicions.

5. Condicions son posades en esta amancia per en-

cercar en elles les responsions qui a les qüestions d amor

se covenen; car en aquelles condicions ajustades e com-

postes de les diffinicions fetes dels començaments, sateny

amor e sciencia, conexent e amant aquelles condicions

ésser veres e amables, e estant lo contrari daquelles con-

dicions negable e desamable.

6. Son les qüestions en esta art per entenció que

hom sapia encercar e fer e solre qüestions, e per atrobar

amor e veritat dels començaments; car per aytal encerca-

ment se guanya es consegueix^ sciencia e amor, segons

que en lo procés d esta art se conté. Emperò totes les

condicions^ damunt dites havem en esta art per entenció

de conèxer e amar nostre seynor Deus.

JC

I. A, mesclan : b, mesclants.— 2. M, inclinandi suam voluntatem —
3. M, formatur. — 4. b, [he] es dona[da]. — 5. Ab, aplican.— 6. b, es

aconsagex. - 7. b. [enjtencicions? : M, intentiones
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De ta primera part'

QUESTA part^ es departida en .iiij.« figures:

|[ 3 La primera es de .ix. generals comen-

i^^^3 çaments, los quals son: bonesa, grandesa, eterni-

tat o duració,'* poder, saviea, volentat amor,^ virtut, veri-

tat, glòria.

([ La segona figura es d altres .ix. començaments ge-

nerals, los quals son: differencia, concordancia, contrarie-

tat, començament, mijà, fi, majoritat, egualtat, menoritat.

([ Terça figura es composta de .xxxvj. cambres en

les quals son representats los començaments dessús dits,

per letres.

|[ La quarta figura es composta de .iij. cercles, en

aquella ha .ij. cercles volvibles e ha cambres de letres, a

significar los començaments el multiplicament de les con-

dicions^ invencions solucions e qüestions desta art.

De la primera figura"^

£^N esta figura es b. per bonesa, * C. per granea, d. per

eternitat o duració, e. per poder, f. per saviesa, g. per
volentat o amor, h. per virtut, i. per veritat, k. per glòria.

I. b. afegeix d^({^^^.it^ art.— 2. bMc, art. — 3. Ab, sense calderons.

—4. b. [o duració].— 5. bMc, [o] amor.— 6. A, conuencios? : b,
conuicions corregit condicions.— 7. Cap dels ms$ , ni la Jffaguniina, no
posen figures, les quals son les de la Art inventiva, d'on les prenem.— 8. b,
[per] bonea.
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2. Aquesta figura es' circular, e son per letres dis-

crits^ e affigurats los començaments damunt dits, per que

lo hom pusca usar^ en esta art de la terça e de la quarta

figura, sens la qual descripció hom usar no poria.*^ Es

encara la figura circular per entenció que sa circularitat

signific lo mesclament dels uns començaments en los altres,

a encercar e ligar amor a amar segons la natura e la pro-

prietat daquells començaments.

3. Los començaments d esta figura son tan generals

e tan alts, que pus alts no poden esser^ neguns altres co-

mençaments, e per sí mateixs son manifests. D on, la rahó

per que havem preses tan alts començaments e tan mani-

fests, està en açò car esta Art amatjva cove ésser general

a amar totes les coses amables e a desamar totes les coses

1. b, sense calderó Aquesta es : M, omet també el mot figura.— 2. A,

distrjcts : b, descrits. — 3. b, per [ço] (M, ad hoc) que loiti puxa husar.

—4. M, illis non posset uri.— 5. b, no porian (manca ésser).
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dcsamables, e açò per tal quel amich pusca ligar la volen-

tat a amar les coses generals, e encara Ics specials qui

daquelles son individuades e dexendudes.

4. Sobre bonea no pot ésser negun començament bo,

ni fora daquella; car aquell començament sens bonea no

pot ésser bo, car si ho era, seria li son esscr bo, mal ésser,

com sia cosa^ que mal fos ésser bo sens bonea. Ni encara,

fores2 grandea negun començament no pot ésser gran, car

si ho era, covendria que fos gran e petit sens contradicció;

la qual cosa es impossible.^ Ne sobre eternitat ni dura-

ció negun començament no pot ésser eternal ni durar,

com sia cosa que tot quant es fora eternitat e duració,

cove ésser en privació, car seria e no seria aquell comen-

çament; la qual cosa no pot ésser. E açò mateix se se-

gueix dels altres començaments damunt dits, podent** ésser

aplicats <a> tots altres començaments,^ los quals implicite

estan en ells, enaxí com Deus qui es gran, bo c eternal, e

axí com perfecció, justícia, larguea, simplicitat, noblea, mi-

sericòrdia, seynoria; car tots aquests començaments son

bons, grans, e axí dels altres. On, com açò sia enaxi, vol,

donchs, esta Art amatiya que los començaments que im-

plicite estan en los començaments que explicite son en

aquests^ d esta art, que hom los reduga a la manera segons

la qual los començaments explicats^ d esta art son ordenats

en esta amancia, e segons aquella manera hom de ells

jutge e concloa en les coses demanades.

^

». Ab, causa.— 2. A, fores? (seria senes?) bMc. fora (granesa) —
3. b, inpusibla.—4. A, poden : b, [als quals] podan : M, ad quae pos-
sunt — 5 b, damont dits poden ... altres començaments repetit i tatxat.

— 6. M, in principiis - 7. M, explicita.
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De la segona figura

C3eguna figura es de .iij. triangles, segons que en ella se

conté, per los quals van totes coses e en los quals pot

hom totes coses compondre e encercar.

2. ' Lo triangle vert es differencia, concordancia e

contrarietat. En cascú dels angles del triangle es escrit:

sensual c sensual, sensual e entellectual, entellectual e

entellectual, a significança que differencia concordança

I. Ab, sense calderó.
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e contrarietat estan enfre coses sensuals e sensuals, sen-

suals e intellectuals, entellectuals e entellectuals. Diffe-

rencia que es enfre sensual e sensual es axí com enfre

foch e aer; c açò meteix de concordancia e contrarietat

enfre foch e aygua, aer e terra, e axí de les altres coses

semblants a aquestes. Differencia que es enfre sensual e

entellectual es axí com enfre cors e ànima; e açò mateix

de concordancia e contrarietat, emperò differencia ^ que

es enfre cors e ànima, estant cors^ corrompable e sensible,

e ànima racional incorrompable,^ e axí de les altres coses

semblants a aquestes. Differencia que es enfre entellec-

tual e entellectual es axí com enfre Deu e ànima, enteni-

ment e volentat; e açò mateix de concordancia e contra-

rietat qui es enfre entellectual e entellectual, es axí'* com

enfre Deu e demoni e volentat dome mal, e axí de les

altres coses. Aquest triangle axí ordenat es subject a en-

cercar les coses amables e ayrables, affirmables e negables,

sots rahó de differencia concordancia e contrarietat.

3. Lo triangle vermell es compost de començament

mijà^ c fi, per ço que sia estrument e object a encercar les

coses qui estan sots rahó de començament mejà e fi. En
langle on es scrit començament, es escrit: temps, quanti-

tat, causa, e son hi scrits^ a significança com sien encerca-

des les coses qui son començades o a^ començar sots rahó

d accident, axí com temps qui ha començament e es co-

mençament a les coses qui en temps son començades. E
axí de quantitat que es començament, per la qual les coses

finides son termenades sots certa quantitat; e açò mateix

se segueix dels altres accidents, axí com qualitat qui es

començament per lo qual les coses son quals, e les unes

no son les altres. Significa causa en esta amancia^ los co-

1. M, no tradueix cmpcro d'íffcrcnc'isí.— 2. b, [lo] cors. — 3. M, incor-

ruptibili et insensibili. 4 M. veluti (sense es) — 5. Ab, miga passim.

— 6. b, escrites.— 7. A. [ej a 8. M, et una non est alia significantes in

hac amantia.
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mençaments substancials, axí com fi, cfficient, forma e

matèria: fi, axí com viure qui es fi de menjar e de beure, ^

e amar e conèxer Deu qui es fi de viure, e substància

qui es fi de accident; efficient, axí com home qui engenra

home, o fa be o mal, o qual que sia, obrant; forma, axí

com ànima de home qui es forma al cors ab que es ajus-

tada; matèria, axí com lo cors del home qui es matèria

estant sots forma de ànima; e axí de les altres coses sem-

blants a aquestes. En lo angle de mijà es scrit: conjuncció,

mensuració e estremitat: conjuncció, a significança com

alguna cosa es mijà qui conjuny algunes coses diverses, 2

axí com proporció, qui conjuny forma e matèria, e la

calor, qui conjuny lo foch el aer; mensuració significa lo

mijà qui es enfre diverses termens egualment distants,

axí com punt estant en lo mig del cercle, o axí com laer

qui està enfre lo foch e laygua; mijà d estremitat es lo

mejà continuu qui està dedins estremitats, com linya que

està dintre dos termens, o axí com cors qui està^ en lo

migf de ses estremitats; e axí de les altres coses semblants

a aquestes.^ En langle de fi es escrita privació, terme,

causa final: privació, a significar les coses qui fenexen en

lur no ésser, axí com lome qui mor e feneix, e la planta

qui esdevé en privació; terme, axí com terme^ de cors, qui

oltra aquell terme no sestén, e encara, axí com termenació

de veser, oltra la qual la vista no sestén; fi de causa, axí

com Deus qui es fi de totes coses, e home qui es fi de

riquees, el tot qui es fi a ses parts; e axí de les altres

coses semblants a aquestes.

4. Lo triangle groch es compost de majoritat egual-

tat e menoritat, en los angles daquells^es escrit: entre

substància e substància, substància e accident, accident e

accident, a significança com majoritat egualtat e menori-

I. b, boura. — 2. A, algunes (Ò, aJscunes usual) coses diverses coses

(algunes coses puntuat).— 3. A, esta dins (tatxat dins) —4. b, en mig.
— 5. A, caJderó. - 6. b. com en terma. — 7. M, illíus.
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tat estan en causes substancials accidentals: substancial,^

axí com Deu qui es major en bonca granea, e les allres,

que tot quant es, e axí com lo firmament qui es major

quel foch, e ànima racional qui es major en bonea gran-

dea quel cors; accidentalment, axí com los accidents de

ànima qui son majors en granea bonea, e les altres, quels

accidents del cors, e axí com los accidents del cors humà

qui son majors en bonea granea, e les altres, quels acci-

dents de les plantes. E açò mateix se segueix de meno-

ritat, com sia ço que majoritat e menoritat se hajen^ per

oppòsit. Està egualtat substancialment en Deu, enaxí^ com

lestar que Deus ha en sí mateix e la obra'* que ha dedins

sí mateix que son eguals, axí com en ànima o en cors en

qui bonea grandea, e les altres, son començaments eguals

segons proporció o comparació;^ egualtat de substancials

coses e daccidentals es axí com lo subject de la calor del

foch, qui es egual a la quantitat de la calor en extensitat;

e açò mateix de la color, qui es egual al colorat;^ egual-

tat qui està enfre accident e accident es axí com egualtat

duna qualitat estant en altra, qui sots rahó de extensi-

tat estan egualment per tota la substància, axí com la

calor del foch qui està per tota la humiditat del aer en

lo cors compost dels elaments; e açò mateix se segueix

de les altres coses semblants a aquestes.

5. Aquests tres triangles, cascú per sí mateix e tots

.iij. ensemps e mesclant^ cascú en laltre, son estruments a

encercar amor e a Ügar a be amar ^ sots forma dels trian-

gles e de cascuna de lurs parts, segons que en lo procés

desta art se conté; car entendent lumà entendiment los

damunt dits triangles e ço ques segueix de lurs mescla-

ments sots forma de veritat, se ligua la volentat^es sots-

j. b, substancials: M.substantialifcr.— 2. M, sint.— 3. Ab, e axi.

— 4, M, et agere.— 5. bMc, e comparació. — 6. Ab, caíderó.—7. Ab, e

mesclan : M, et mixtim.- 8. B, alligar DíH5im a bon amar : M, ad ligan-

dum voluntatem ad bonum amaré.— 9. D, se liga volentat.

Amativa 2
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met a amar aquelles coses veres sots forma de bontat, en

axí que per Icniaçament damdues les formes objectables,

es la volentat ligada a amar son bon amat sots rahó de

veritat c bontat en totes aquelles coses que dels triangles

poden ésser predicades.

De la terça figura

1 ERÇA figura es composta de .xxxvj. cambres. Appcllam

cambra ajustament de .ij. letres, segons que en la figura es

representat, enaxí que b. C. son una cambra, e b. d. son

altra cambra, e axí de les altres. Bn esta figura cascuna

b. c.
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lentat am aquella veritat significada per los mesclaments

dels començaments desta sciencia, ligant leníeniment la

volentat a amar la veritat revelada per lo mesclament.

illuminant e vistentla^ de veritat amable en bondat de gra-

nea duració, e les altres.

3. Cascuna de les cambres es subject general a en-

cercar los particulars qui sots aquella generalitat estan.

Aquests particulars encerca I enteniment, per tal quels

mostre a la volentat per ço quels am si son amables e

quels desam si son airables,^ segons que lenteniment los

pren sots forma de veritat, afíirmant aquells qui son affir-

mables e negant aquells segons que son negables, la qual

affirmabilitat e negabilitat està segons la generalitat dels

començaments e segons lurs diffínicions, esplanacions,^ re-

gles e condicions, el procés desta art, e açò^enaxí que

totes estes coses estien e romanguen en tal manera, que

nos corrompa lur procés, enaxí que sis corrompia per la

affirmació de la qüestió, que hom prena la negació, et e

converso. E açò es regla general en esta compilació.

4. En .iij. maneres cove encercar los particulars de-

sirats a amor e saber,^ los quals estan dejús los universals

dels quals es composta esta figura. La primera manera es

encercarlos dexendent en avall de les cambres sobiranes,

axí com de b. C. devallar a la b. d., e de b. d. a la

b. e., e les altres; segona manera es pujar de les cambres

que son soterranies a les sobiranes, axí com de b. k. a la

cambra de C. k., e de C. k. a la cambra de d. k., e axí

d entro que sia a la cambra de b. C. pervengut; terça

manera es com hom encerca en per larch,^ mudant se de

b. C. a C. d., e de C. d. a d. 6., e axí de les altres.

5. En lo encercament damunt dit cove que hom con-

serve a cascuna cambra les condicions qui li son atribuí-

t. Ab. uisten la.— 2. b, desamables.— 3. b, epeculacions? : M,
explicationes.—4. b> [e] aço.— 5. M, ad amandum et sciendum.—6 A,

e per la art : b, [en] e per larch : M, in parallelo.
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des segons diffinicions, e segons les regles e diffinicions, *

que una cambra no sia contraria a altra ni perda ses

condicions per les condicions de les altres, ans sien totes

concordants e responents, consonants les unes a les altres;

car tocant hom2 una cambra, totes les altres toca, c açò

es per rahó de^ mesclaments de les Ictres, segons que en la

figura es manifestat. On, totes les cambres per natura de

sciencia son consonants e deductibles a cascuna conclusió,

qual que sia, e per açò es la figura subject e strument a

multiplicar rahons e atrobar mijans a solre les qüestions,

e segons via damancia se liga la volentat a amar aquell

multiplicament quel enteniment multiplica de veres"* con-

clusions.

6. En aquesta figura, e encara en la quarta figura,

cascuna cambra pot ésser antecedent a les altres, axí com

b. C. qui son antecedents^ a totes les altres, segons ço en

ques convenen; car segons que b. G. son condicionadors

simplament enfre sí meteixes,^ son les altres conseqüents

d aquelles condicions de b. C, e açò es car b. es condi-

cionada ab d., e.f e les altres, e açò mateix de C. Don,

per rahó d açò vol esta amancia que hom lig^ la volentat a

amar los antecedents e consegüents que en esta figura

atrobar se poden per via de sciencia.

De la quarta figura

V^UARTA figura es de .iij. cercles composta, continent

.j. cercle dintre sí mateix .ij. cèrcols movibles.^ En cascú

dels cercles son nou letres ab les quals son destricts^ los

I. M, secundum definitiones regulas et conditiones (b^ e condicions).

— 2. b. manca hom.— 3. b, dels.—4- A, dcues : b, daueres lenteniment

(ienteniment tatxat). — ^. M. quae est antecedens,— 6. b, condecionados

(M, conditionantur) . . mateys.—7. b, lich.— 8. Bn la dificultat material

de posar, en fulla de paper, els dos cèrcols movibles, caldrà suplir aquesta

deficiència fent-los rodar amb la imaginació.— 9. b, descrits : M, descripta.
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començaments d esta art e les regles, condicions, e les

.ix. maneres de far* qüestions.

2.' La intenció per que los cercles son movables es

per ço que hom, ab lo moviment daquells, pusca multipli-

car maneres a ligar la volentat a be amar, e per multiplicar

rahons e arguments a solre qüestions segons lo significat

de les letres; car aytantes diversificacions com se poden

fer de les cambres de la figura, aytantes maneres son

dencercament c de responsions, opposicions;^ c car per

aytai^ multiplicament se multiplica la volentat a amar, es

aquesta figura més general que les altres a ligar'* amor e a

atrobar los particulars desirables a ésser coneguts e amats.

3. .Viij. maneres son de encercament en esta figura.

Primera es com de .iij. letres diverses es feta .j.* cambra

e aquella està antecedent de totes les altres, enaxí com

I. b, fer.— 2. Serà o posicions ?- 3. b, e car aytal —4. Ab, en

aquesta figura ... ligar (b^Mc. a ligar).
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b. C. d. qui componen una cambra e que sien^ antece-

dents de la cambra^ de C, d. e., e de la cambra de

d. e. f.,^e les altres, et e converso, ço es a saber, que

d. e. f. poden ésser antecedens a b. C. d., e les altres.

E segona manera es posar d. del mijan cercle, " e la e. del

soteyran cercle posar de sots la d. del mijà cercle, pu-

xes^f. del soteyrà cercle sia posat sots C.^del cercle

mijà, e axí de les altres tro que sia a la cambra de

b. C. k.^Terça manera es com la e. del cercle mijà es

posada sots la b. del cercle subirà, c la f. del cercle

soteyrà es posada sots la e. del cercle mijà, e puxes per

tantes maneres sia mogut lo cercle soteyrà tro que forme

la cambra de b. ©. k.; e açò mateix per orde destró

que vinga a la quarta e a la quinta manera, e les altres,

tro que sia a la cambra de b. h. k. Donchs,^ enaxí dis-

corrent per les .viij. maneres damunt dites, ^ pot hom mul-

tiplicar totes les condicions de la quarta distincció e elles

aplicar a prepòsit e subject d esta art.

4. En aquesta figura se comprèn tota la art, e assu-

madament la pot hom en ella considerar e espicular e

habituar; car en les letres son significades les divisions en

les quals esta art es departida, e per lo mesclament de

les altres es significat lo procés de la art. D on, per rahó

daçò esta quarta figura es molt útil e necessària en esta^^

art, la qual figura apellam amativa.

1^

I. M, et sunt.— 2. b, salta a Valira mot cambra. — 3. A, [e de la cam-

bra de d. e. f.].— 4. b, cercle [sots la .b. del sobirà cercle] : M, incor-

pora aquest afegit al text.— 5. bMc, [e] puxes.— 6. b, sots [la] .d. :

M, sub d.~7. bM, .b. d. k.— 8. M. b. k. b. (b. b. 5. k.) Undc.-9. b.

djscorrcnts . . dassus dites — 10. b, a esta.
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De la segona parí daquesta arí

EGLA es^ útil abreujat ordenament de comença-

ments, constituí't per tal que ab eil hom pusca

atrobar e atènyer les coses que desija^ saber e

amar.

1. ^ Les regles d esta art moltes son, car tot quant ha

en esta art son regles a venir a prepòsit de son object;

emperò nos, per tal que regíem los començaments de la

art ab certes regles, elegim .xviij. regles ab les quals c en

les quals preposam dar art e doctrina com hom sapia

ligar sa volentat a bo amar, e son enteniment a ver"* en-

tendre, aplicant estes regles, diffinicions, condicions c

qüestions. Don, per la doctrina que destes .xviij. regles

preposam donar, pot hom usar^ altres regles semblants a

aquestes.

2. ([ La primera regla es de simplicitat c composició.

([ Segona de entenció e de fi.

([ Terça de diffinició.

([ Quarta de generació.

([ Quinta de realitat e rahó.

f[ Sexta de punts transcendents.

([ Setena de substància e accident.

C .Yiij.* de moviment^ e ligament.

I. b> manca e«.— 2. b, puga ... de[s]yga.— 3. Ab, ttnse calderó.—
4. A, hauer.— 5. b, donar corregit usar tatxat : M, dare.—6 A, de en-

cercar e atrobar mouiment e ligament (encercar e puntuat) : b, de liga-

ment e mouiment.
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|[ .IX.* de enccrcar c atrobar lo particular en lo

universal.

|[ .X.* de contemplació.

([ .Xj.* de abstracció e contracció.

([ .Xij.* de audàcia e temor.

([ .Xiij.* de esperança.

f[ .Xiiij." de consolació.

|[ .Xv.* de contricció e consciència.

f[ .Xvj.* de paciència.

|[ .Xvij.* de satisfacció.

([ .Xviij.* de consideració.

3. ^ Per tal que en la terça e en la quarta figura pus-

cam usar e praticar^ d estes regles e en memòria les puscam

haver, significamles per les letres de les figures, enaxí que

la primera e la .x.* regla significam per b., per C. la se-

gona e la .xj.% per d. la terça c la .xij.«, per e. la .üij.» e

la .xiij.*, per f. la .v.* e la .xiü).», per g. la .vj.» e la

.XV.», per h. la .vij.» e la .xvj.», per i. la .viij.* e la

.xvij.», per k. la .ix.» e la .xviij.»

1 . De la regla de simplicitaf e composició

aJ/n aquesta regla consirar volem les simplicitats e les

composicions de les coses segons los començaments d esta

amancia, axí com en les coses generables e corrompibles,

e en les coses intellectuals incorrumpables; e aquesta con-

sideració haver volem per tal que donem concxença de la

simplicitat e composició dels començaments, per ço que

per aquella conexença hom haja art e doctrina a encercar

les coses ab les quals, sots rahó de siirplicitat e de com-

posició, pusca amenar 1 enteniment^ a entendre coses veres,

c la volentat a amar coses bones.

1. Ab, sense catderó (b, [he] per tal).— 2. B, patricar. — 3. M, ad

inquírendum ea quae (b« les quals sense ab) ... possunt intellectum ducere.
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2. En les coses corporals generables e corrompables

consiram simplicitat e composició en esta manera: bonea,

e les altres, en quant la consideram ésser universal co-

mençament, es començament^ simple sots lo qual son totes

les coses bones elementals. En aquesta bonea es simple

bonificatiu e simple bonifícable qui son parts essencials

simples de bonea, qui es naturalment apta nada a ésser

composta de ses parts; mas car bonea de sí^ mateixa no

pot ésser composta, car si ho era seria subpòsit per sí

mateix sens grandea duració, e les altres, la qual cosa es

impossible, està, donchs, bonea simple començament en sí

mateixa e en ses parts, sustentat ^ en la substància com-

posta de ella e dels altres començaments simples.

3. De bonificatiu magnificatiu duratiu, e les altres,

se segueix una universal forma qui es composta de ses

parts simples, les quals dites havem, e per ço car de parts

simples es composta, e cascuna part ve en ella simplament,

roman aquesta forma universal, forma simpla. Sots aquesta

universal forma està la universal matèria simpla, qui es

composta de simples començaments o parts, ço es a saber,'*

bonificable, magnificable, e les altres, e ella roman simpla,

car de simples començaments es composta, car si simpla

no romania, perdrias en ella simplicitat de ses parts, lo

qual perdiment es impossible; e açò mateix se segueix

de la universal forma. Son, donchs, la forma e la matèria

simples començaments universals, car de universals simples

començaments son ajustades, e son començaments com-

posts, car de moltes parts son ajustats. Aquests dos uni-

versals començaments son essencials parts del terçs, ço

es a saber, lo chaos qui delies es compost e qui es dessús^

per tot ço qui es dejús la luna. Aquest chaos es compost

en quant es ajustat de moltes parts, e es^ simple en quant

1. b, començament repetit i tatxat.— 2. b^Mc, per si.— 3. b, susten-

tant.—4. b, so es saber usuaí.— 5. M, no tradueix dessus — 6. A, e en :

b, e es corregit.

k
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es .j. en nombre, en lo qual se restauren les simplicitats de

les quals es compost.

4. En aquest chaos estan simples species semenades

en ell e sustentades, qui devallen dels començaments

simples d esta art; e encara estan en ell los .iiij. ela-

meTits simples qui son potencies del chaos, de les quals

son los elaments composts, en los quals son composts los

individuus de les species, los quals individuus son sim-

ples en quant ésser universal, axí com home, leó, poma,*

qui en quant son cascú substància individua, es simple

nombre.

5. Segons ço que de simp icitat e de composició

dit havem de les coses corporals, es significat de la

simplicitat e composició de les coses entellectuals, axí

com de bonea, e les altres, de la ànima de cascun home,

la qual bonea es en .j. simple començament d aquella

ànima ajustada daquella bonea, de grandea,^ e les altres.

En aquella bonea ha bonificatiu simple e bonificable

simple: daquell bonificatiu, e de magnificatiu e de les

altres, es altra ^ forma simpla de la ànima; emperò car de

moltes parts essencials e formals es ajustada, roman

aquella forma composta; e açò mateix se segueix de la

matèria. Amdós aquests començaments son ànima"* racional

en la qual son essencials potencies, les quals son memòria

e enteniment e volentat, ab les quals la ànima obra sots

rahó de sos començaments.

6. Aquestes .iij. potencies son simples per ço que la

simplicitat daquests començaments sien en elles restaura-

des,^ c son compostes, car de moltes parts son ajustades,

e son individuades sots rahó de diverses proprietats

essencials, axí com bonea grandea, e les altres, qui con-

corren a constituir memòria sots rahó de duració, e a

1. b* poma: A proma o proina : b, pina?— 2. b, bonea granea.

—

3. b^Mc, vna corregit.—4. bMc, abdosos ... son una [anima] (A, son
una).— 5. M, suorum (b^ de lurs) principiorum in illis restauretur.
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constituir enteniment sots rahó de saviea, e a constituir

volentat sots rahó damor, enaxí que cascun començament,

estant simple, es distinct^ en la diversitat de les potencies,

axí com bonea, e les altres, qui es per una manera^rahó

sots memòria, c per altra sots enteniment, e per altra sots

volentat.

7. Està ànima racional, el cors humà, sots parts es-

sencials de les quals home es compost e ajustat, lo qual

home es simple e individuu, estant .j. en nombre, a la

qual unitat concorren tots los començaments en la unitat

daquells, la qual unitat de començaments es enaxí restau-

rada en la unitat de la substància, com es la simplicitat

daquelles en la simplicitat que dita liavem.

8. En aquest home^ individuu es una potencia ele-

mentativa, .j.* vegetativa, .j.* sensitiva, .j.* imaginativa,

.j.* racionativa, e aquestes potencies son per una manera

simples, car de simples començaments son e cascuna ha

son nombre específic e propri, e son compostes, car de

moltes parts son ajustades; e totes ensemps componen

home simple en quant es .j., e compost de moltes essències.

9. En la potencia elementativa ha simples potencies,

les quals son parts específiques e individues dels dos co-

mençaments universals qui componen chaos. Aquestes po-

tencies son los .iiij. elaments, qui son potencies del chaos

compost individuat, qui es elementat cors humà.

10. En la vegetativa ha .iiij.* simples potencies: appe-

titiva, retentiva, digestiva, espulsiva; emperò car dels co-

meçaments dessús son ajustades, son potencies compos-

tes. Açò mateix se segueix de la potencia sensitiva, en la

qual son .v. potencies qui son simples, ço es, los .v. sens,

los quals son composts, car dels començaments dessús son

ajustats. " E açò mateix se segueix de la imaginativa en la

qual son imaginatiu e imaginable.

I. b, distinch.— 2. b, manera corregit.—^. M, humano.—4. A,

calderó.
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11. Segons que havem haúda consideració de les

coses essencials e substancials damunt dites sots rahó de

simplicitat e composició, pot hom haver conexença de

simplicitat e la^ composició de les coses accidentals, axí

com de la quantitat dessús, qui està en bonificatiu simpla-

ment sots rahó de bonea bonificativa sots certa quantitat;

e açò mateix se segueix de quantitat bonificablc. Am.ij."

estes quantitats son simples en natura e son invisibles, in-

tenses, e componen una quantitat, ab altres quantitats, ex-

tensa, enaxí com de la bonea grandea, e les altres, d on se

multiplica una quantitat extensa e composta de moltes

intenses quantitats, estants les unes^ parts de la substància

en les altres, don se segueix una quantitat simpla e com-

posta: simpla, car de moltes parts de quantitats simples es

ajustada; composta es, car sots rahó de moltes diverses

quantitats es ajustada.

12. En ço que damunt dit havem de simplicitat c de

composició, es significada la simplicitat e la composició

del subject desta art, la qual encercam sots rahó de sim-

plicitat e composició damunt dita; car haúda conexença de

la simplicitat e composició de la substància e de ses parts

essencials e accidentals, pot hom haver conexença de la

simplicitat e composició de les semblances que daquelles

parts que dites havem son influïdes. 3 Don, per rahó d açò

pot hom aver art e doctrina per la qual manera hom pot

ligar sí mateix a ver entendre e a bo amar, seguint lo

procés desta art, e aplicarlo a açò que dit havem desta

regla, reglant ab ella, sots forma de simplicitat e compo-
sició, los començaments desta art; car en ço que saviea e

amor son començaments simples e composts, segons que

dit havem, e aquells sien naturalment agens et paciens, es

en aquells^ naturals enclinació disposició e abilitat com
sien moguts artificialment aM object desta art en reglant

I. b*Mc, e [de] Ja. — 2. b, la[s] una[s].— 3. b^Mc, influidcs : Ab,
infinidcs.— 4. A, paciens e aquells.— 5. A, ab tatxat al : b, ab?
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H e ordenant les simplicitats e composicions damunt dites, e

aplicar' a prepòsit.

2. T>e la regla de intenció e de fin^

t-^N aquesta regla considerar volem les coses ab les quals

es amor ligable a be amar cl enteniment a ver entendre

sots rahó de cntenció e de fi. Es entenció, emperò, en

•ij." maneres, ço es a saber, primera entenció e segona.

Primera es a la qual 3 se ha la segona, e segona es aquella

qui** sendreça a la primera, axí com totes les coses crea-

des qui son per la segona entenció, e Deus qui es per

la primera, e axí en totes coses corporals qui son per la

segona entenció e home per la primera; e axí com la be-

Ilea de la dona^qui es per la segona intenció e la sua

bonea per la primera; e axí de les altres coses semblants

a aquestes. Fi es compliment de les coses, axí com Deus

qui es fi de tot quant es, e axí com home qui es fi de

totes les coses corporals, com sia açò que totes les haja

Deus creades per rahó dome. D on, per rahó d açò, ço

qui es fi, es per la primera entenció, e ço qui es per la

segona entenció, es la causa quis ha a la fi, axí com men-

jar, beure, ^ vestir, habitar, qui son per segona entenció, e

viure qui es per la primera, lo qual viure es fi de menjar,

beure, vestir, habitar.

2. En les coses creades, segons que son moltes c

diverses, son moltes entencions e fins, e segons que les

unes coses son pus altes e pus nobles en bonea granea, e

les altres, son les unes entencions e fins sobre les altres,

axí com home^ en lo qual les coses sperituals son per la

primera entenció e les corporals per la segona, com sia

I. M, «t applicando.— 2. b, afegeix segona.— 3. bMc, es [aquela aj

la qual.— 4. b, a la qui (a la tatxat). — ^ bMc. [bona] dona. — 6. b.

boura (i més avall boure).— 7. bMc. [en] homa.
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açò que la ànima sia fi del cors, e axí com el cors en que'

la potencia elementativa quines per la segona intenció

e la vegetativa qui es per la primera, <[e la vegetativa

qui es per la segona^^entenció e la sensitiva per la primera,

e axí de grau en grau a la ànima racional, qui es íi e pri-

mera"* entenció de les potencies qui son desots ella, e de to-

tes les^ coses pertanyents es la ànima fí e primera entenció.

3. Home es per la primera entenció, e la ànima el

cors d aquell home son per la segona. Açò mateix se se-

gueix per la bonea^ granea, els altres començaments dels

quals home es ajustat e compost, qui son per la segona

entenció, e home es per la primera, com sia açò que! tot

sia major e pus noble que neguna de ses parts.

4. Lo membrar entendre e amar del home son per

la primera entenció, el veser hoir, els altres, per la se-

gona; e la bonea granea, e les altres, del membrar enten-

dre e amar son per la primera entenció, e la bonea

granea, e les altres, de deners,^ possessions, benenances,

honraments, vestiments, e les altres coses semblants

daquestes, son per la segona entenció.

5. Bon membrar entendre e amar es per la primera

entenció, e la bonea daquell membrar entendre e amar es

per la segona. Don, per rahó daçò son virtuts desírables

per la segona entenció, per ço que sien habites^ de bon

gran, e les altres, rcmembrament entendiment e voler.

6. Son los actus de les potencies naturalment per la

segona intenció, e les potencies per la primera, axí com
lenteniment qui es per la primera intenció, c 1 entendre

qui es per la segona, e axí com lo veser qui es per açò

que siy vis, e axí de les altres; emperò per virtut del

object sesdevé que les obres de les potencies^ son per la

1. Serà en que ha?— 1, M, omet qui.— 3. De b^M.— 4. b, [tro] a la

anima ... a la primera.—5. b, [les].—6. bMc, de corregit bonea.— 7. b,
diners — 8. M, habituatae. — 9. b del obiect esdaue ... potencies esdaue
(ei segon es daue tatxat).
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primera entcnció, e les potencies per la segona, axí com

entendre Deu, qui es mellor cosa queP enteniment qui en-

tén, e axí com veser color qui es pus nobla cosa quel

seny, segons fi, ço es saber,2quel enteniment pusca en-

tendre per rahó de veser color.

7. Aquest mon, e tot quant en ell se conté, es per

la segona entenció, e 1 altre segle es per la primera, com

sia açò que aquest mon sia per ço que 1 altre sia, e no e

converso; e per açò deu hom amar aquest mon per la se-

gona entenció e 1 altre per la primera.

8. Car Deus es sobirà a totes coses e es fi de totes

coses, deu hom amar sí mateix per la segona entenció, e

Deu per la primera. D on, per rahó d açò es hom tengut

a amar son voler per rahó del voler de nostre senyor

Deus, e deu hom més desijar^ lentendre de Deu quel seu

mateix; e açò mateix se segueix de la bonea granea de

Deu, e les altres, les quals hom es tengut més desijar que

la sua mateixa bonea granea, e altres;"* e açò mateix se

segueix de tot quant Deus fa en sí mateix e fora sí ma-

teix, qui es més amable que les coses que hom fa en sí

mateix e en altre.

9. Ama Deus home, e totes les altres creatures, per^

segona entenció, e ama sí mateix per la primera, com sia

açò que la sua amor nos puxa tant estendre en amar les

altres coses, com fa en amar sí mateix. D on, per rahó

d açò ha Deus creat tot cant es, a sí mateix, e aquesta es

la final entenció per que les coses creades son esdevengu-

desi^don se segueix que Deus ha creat tot quant es per

ésser membrat e amat e conegut per los àngels els homens

e tot quant es.

10. En Deu no ha segona intenció com sia tot quant

es en Deu, primera entenció e fi: Deus es fi de sí mateix,

e ell es sa mateixa entenció. D on, per rahó daçò Deus

I Ab?, del,— 2. M, qui est.— 3. b, daygar (í més avalí daigar).-

4. b, manca e altres.— 5. b, per la.— 6. M, vencrunt in esse.
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ama aytant sa bontat com sí mateix, e açò mateix se se-

gueix de sa grandeaj e les altres: d on se segueix que tot

home es tengut a amar Deu segons que Deus ama sí ma-

teix; e car Deus ama més sí mateix que home, es tengut

tot home damar més Deu que sí mateix.

II. Segons ço que de entenció e de fi dit havem,

vol amancia que I hom discorra sos començaments e quels

trameta a esta regla: car enaxí com los començaments

d esta art més diffusament se liuren a les parts essencials

de la substància que a sos accidents, per ço car les parts

essencials son fi de les parts accidentals, estants les

parts essencials per la primera entenció e les acciden-

tals per la segona, enaxí, applicant los començaments a

amar c a entendre sots forma d entenció e de fi, se appli-

caran més a amar^ c a entendre les coses que son per

primera entenció, que aquelles que son per la segona, en

la qual major aplicació natural estan, ^ les coses qui son fi,

amables per la primera entenció, e les coses qui son a fi**

estan amables per la segona. Don, per rahó daçò, segons

la ministració natural e artificial, es donada doctrina de li-

gar sa volentat a bo amar e son enteniment a entendre ver.

3. De la regla de diffinició^

Jr ER aquesta regla es donada manera de diffinir les co-

ses, per tal que per lurs diffinicions hom sapia ligar sa

volentat a amar les coses segons lurs diffinicions; les quals

diffinicions covenen ésser feytes en dues maneres, ço es a

saber, segons proprietats essencials e proprietats acci-

dentals, e son feytes sots gènere e specia. Los subjects

emperò d estes diffinicions son .iiij. generalment, ço es a

saber, fin, fasent,^ forma, e matèria.

i.A, grandrea. — 2. b, aplicaren mes amar.— 3. A. estan tatxat natu-

ral estan.—4. b^Mc, qui san [a] fi.— 5. b, afegeix tcrça.— 6. M, agens.
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2. Diffinició essencial de foch* es com es diffinit per

proprja ignitivitat e ignibilitat, car a negú^ dels altres nos

pertany ignir, mas al foch.^ Diffinició accidental es com

lo foch tan solament es diffinit per propria qualitat, axí

com a negú dels altres elements a qui nos pertany pro-

pria calor, mas'^ al foch tan solament. Lo foch, emperò, c

tots los altres elaments, son de una corporal bonea granea

duració, e les altres; mas la bonea granea e duració, c les^

altres, del foch, es distincta de la bonea, c les altres, dels

altres elements, e per ço car^son posades en la bonea del

foch en sos començaments, les .ij.«* proprietats damunt

dites, per les quals ha lo foch ésser específich individuat

e diffinit; e açò mateix se segueix dels altres elements e

de les coses elementades.

3. Totes les plantes son de una general bonea gra-

nea duració, e les altres, vegetativa e vegetable; mas

cascuna planta es diffinida segons proprietat essencial e

accidental sots rahó de vegetació, ^ en axí com lò datiler, qui

tan solament ha proprietat essencial^de enjenrar dàtils

e de multiplicar sa espècia; c ha proprietat accidental de

enjenrar, lo mascle en la femella, dàtils,^ tocant la semen-

ça del datiler mascle la semença del datiler femení. Aytal

proprietat en neguna de les altres plantes no es sabuda.

4. Diffinició dels sens corporals, segons proprietat

essencial, es axí com lo vis, qui es diffinit per veser; car a

negun altre sèn nos cove veser mas al vis tan solament.

Proprietat accidental es cant son diffinit es ^^ per rahon del

object, axí com per color; car a nengú dels altres sens no

es color apropriada ésser object, ^^ mas al vis tan solament.

I. bMc, de foch essencial.— 2. b, [a] nagun.— 3. Ab, catderó.—

4. M, per proprjam qualitaíem. quae iJli convcnit et nulli altero ele-

mento, sicut proprjus calor, qui ad nullum pertinct nisi.— 5. A, los.

—

6. czr sembla sobrer : M, quia (sense et).— 7. A, negació — 8. A, especial.

— 9 ^• gcneral•ldi masculum in foemclla palmae.— 10, b^ quant son

definides : M, quando sua difinítio est.— u. A, ésser subiect : b, de
ésser obiect : M, ut sit illiuf objectum.

Amatjva' 3-
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5. Es volentat diffinida per proprietat essencial, axí

com per voler; car a neguna altra cosa no es propri voler,

mas tan solament a la volentat. Diffinició de' volentat per

proprietat accidental, es per rahó del object desparat,2 axí

com amabilitat e odibilitat qui son donats propriament al

object 3 de la volentat.

6. Està home diffinit en animalitat per essencial* pro-

prietat, axí com domificar;^ car negun animal no enjenra

home, mas home tan solament, ni negun animal non ha

rahó, mas home tan solament. Es home diffinit per pro-

prietat accidental, axí com per risibilitat, c encara per

comprar e scriure, e les altres.

7. Es lo solell diffinit per proprietat essencial no-

mcntal, e axí^ que la bonea granca duració poder seient^ c

appetit e virtut, de que son ajustats los cossos celestials,

concorren en lo soleill a constituir .j. solell tan solament

e no altre, e açò mateix fan de la luna; en la qual singula-

ritat es lo solell diffinit essencialment en ço que en ell son,

los començaments damunt dits, tan solament solificats, c

en la luna lunificats.^ Diffinició accidental del solell: es'

aquella planeta per la presencia de la quaP^^es jorn, c per

la sua absència es nuyt.

8. Diffinició del firmament essencial està en açò qucl

firmament es subject en lo qual bonea grandea duració,

e les altres, <son)>íí en major extensitat circular que en

negun altre subject, <estant>^í lo firmament cercle compost

del començaments damunt dits. Diffinició, emperò, qui es

accidental es en açò quel firmament es la .viij.* spera que

dintre sí conté totes les altres spercs, ^^el seu moviment

circular es rahó a moure naturalment tots los altres cor-

porals moviments.

I. b, de la.— 2. b. dcspar : b*. dispar.— 3. b, [ha] ésser (M, ut sínt)

obiects.—4. A. animabilitat (-bi- puntuat) per spccial.— 5. b, [de] homí-

ficar : M, per homificarc.—6. b, momental e[n] axi : M, et numeralcm
ita.— 7. b\ stinc : M, instinctus.— 8. A, lucificats.— 9. b^Mc. [es axí com
lo solel] es.— lo. b, del qual.— u. De b^M.— 12. A, specia ... species.
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9. Difíinició essencial d àngel està en açò que àngel

es subject en qui sos començaments, don es ajustat, ço es

a saber, les semblances de Deu, les quals son^ bonea gra-

nea duració, e les altres, han més entitat que negun altre

subject creat. La diffinició quis fa per accident del àngel,

es2 en açò que àngel es creatura qui ateny veritat de les

coses sens que no li es necessari sensivitat^ ni sensibilitat.

10. Diffinició essencial de bonea, e axí dels altres

començaments d esta art, segons quels cove ésser, es en

açò"* que bonea es essencialment rahó sots la qual 1 agent

bo engenra bo. La diffinició accidental es axí com granea,

e les altres, qui està bonea ^ sots rahó de bonea, estant cali-

ficada sots hàbite de bonea en quant es gran bonea.

^

1 1. Diffinició essencial de Deu es axí com Deus qui

es bonea grandea eternitat poder saviea e volentat, car

neguna altra cosa, sinó Deus tan solament, no pot ésser

aquestes coses. Es encara Deus ens qui es en aytant Deu
per manera dobrar en sí mateix, com per manera destar:

car en axí com Deus es Deus per deitat, en axí es Deus

per entendre e amar sa deitat unitat bonea granea, e les

altres, e per los actes de sa deitat unitat bonea granea, e

les altres. Aytal proprietat neguna creatura no ha, car si

ho havia, seria Deu, ni neguna creatura no es en aytant

ço que es per manera dobrar com per manera destar, com

sia cosa que en elles^ estar e obrar nos pusquen conver-

tir. Es a Deu accidental proprietat crear, e reçuscitar los

morts, c fer miracles, e les altres coses semblants a aquestes.

12. Segons açò que dessús dit havem de diffinició,

es donada doctrina, la qual es objectada al humà enteni-

ment sots^object ver, lo qual object ver es bo, per lo

qual bo tot'es amable, e son contrari es ayrable; per

la qual odibilitat e amabilitat es la volentat ligable a amar

1. A, ço es a saber. — i. b, manca es.— 3. b'Mc, sensitiuitat.

—

4. b,

csser en ço.— ç. M, bona.—6. M, bona magna.— 7. A, ell es : b, ella

corregit.— 8. b^Mc, sots [raos dt].—9. bM, manca aquest mot.
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object ver diffinit segons les diffinicions que dites havem,

com sia cosa que amabilitat e odibijitat sien propris objects

de la volentat. Es, donchs, aquesta regla de diffinicions

cstrument e apparellament com hom haja doctrina c manera

a ligar la volentat a be amar e molt amar, e conservar ^

aquella amor en durabilitat de bon amar, amant hom més

les coses segons lurs diffinicions essencials que accidentals,

segons quel predicat ha major natura e semblança ab lo

subject, axí com home qui es mes home per animalitat que

per risibilitat; e axí de les altres coses semblants a aquestes.

4. T>e la regla de generació de amor

D ONANT conexença de generació e de la manera segons

la qual son engenrades les coses generables, se dona doc-

trina de la generació d amor, per la qual doctrina ha hom
conexença del ligament damor; car per semblant manera

segons la qual es engenrada, pot ésser ligada a be amar.

2. En lencontrament ques fa dels elaments simples,

los uns tocants los altres e intrants, agens e movens, los

uns e los altres, sengenren los elaments composts dels

simples; car en ço quel foch simple no pot ésser creegut

ni corromput ni alterat en espècia de foch, com sia ja

foch complit havent totes les circumstancies qui a essèn-

cia de foch se covenen, per açò cove que delí e dels

elaments simples que han les2 semblants condicions del foc

damunt dites, se seguesca element compost multiplicat de

tots .iiij. Aquest foch compost conté en sí los simples

elaments, mas car ha^en ell més del foch que dels al-

tres elaments, per açò es apellat foch. Enaxí'^laygua

sensibla, qui cs^ composta, e es apellada aygua per açò

car en aquella composició ha^més aygua que dels altres

I. b^Mc, e a conservar.— 2,b, les taixat.— '^. A, cara —4. bMc,
enaxí [com].— 5. A, es apellada (apellada /junftfdrí^.— 6. b, [ha].
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elements. Açò mateix se segueix de la terra en que estàj

que es elament compost, e del aer que respiram e en que

som contenguts. Aquests elements composts son engenrats

per los mesclaments^ dels simples, e son corrompables, al-

terables, en quantitat qualitat, e los altres, segons lo

mesclament dels simples: e açò mateix se segueix de totes

aquelles coses que delís son compostes, ço es a saber,

plantes, metalls e animals.

3. Planta engenra altra planta, convertent^ en sa es-

pècia los elaments composts ab los quals participa dintre

sí mateixa e dcffora. Aquesta generació se fa per açò car

la planta agent, ço que converteix en sa espècia, dels ele-

ments composts, no ho pot retenir en son ésser propri

específich numeral, lo qual ha per sí complidament, mas

ço que pren convertent per manera de vegetació,'* conver-

teix en nodriment o en generació, engenrant altra planta,

donantli sa espècia, no pas son nombre mateix, mas altre

individuat e substanciat^ sots semblant espècia: lo seu ma-

teix no li pot donar per ço car roman agent ^ generant e

per sí estant substància, e 1 altre roman passible, engenra-

ble; ni en son nombre específich noi pot retenir,^ car ja es

ple lagent de unitat específica, ne la influencia que tramet

no pot ésser buyda de nombre específic; e per açò cove

que pas aquella influencia en altre nombre cnjenrat. Açò
mateix se segueix de la generació dels animals, emperò

la manera es diversa, la qual diversitat per sí es manifesta.

4. Enaxí com home qui fa be, fa aquell sots rahó de

bonea, e com lo fa gran fa aquell ^ g^^^ sots rahó de granea,

enaxí home, sots rahó de vis, engenra veser, e ausir sots

rahó de auditus, e los altres. Aquesta generació fa hom e^

aportant en actu açò que segons matèria ha^^en potencia

I. M, in qua exisíunt (b', estan : serà estam?).— 2. b^Mc, lo mes-
clamtnt. — 3. b, conuertint. 4. Ab, negació,— 5. M, existens.— 6.

Ab, agen.— 7. b, e gtnerable ni en son nombra noi pot ratanir.—8. b,
que [fa] be fa [aquel] ... la fa gran ffa aquella.— 9. M, sense aquesta
conjunció.— jo. b, matèria manera : b*, matèria ha.
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c segons forma en hàbitu, axí com veser qui es en poten-

cia per açò car vis es constituít de sensual bonea granea,

c les altres, naturalment Wisible, es en hàbite per ço cor

vis es constituít de sensual bonea granea, c les altres,

formalment visiti va. D on, movent lome son sèn segons la

manera c la natura^ daquell sèn, enjenra lo veser, portant

lo en actu per via de potencia e de hàbitu. Aquesta

generació se fa dedins lo sèn, mas cove que hi facen

ajuda les coses defora qui son visibles, car lur visibilitat

es convertible en la visibilitat propinqua e essencial del

seny, ajudant, emperò, a aquesta convertibilitat, lugor

diafanitat color, e los altres. Es lull, qui es orgue ^ sen-

sat del seny, enformant e sensant de sí mateix aquell

orgue, lo qual orgue ha sa natura sustentada en la natura

del seny, en axí que amdues les natures son conjunctes e

estan en .j.* linea continua extensa per tot aquell orgue.

Aquesta linya que dita havem, es composta dels .iiij. ela-

ments e participa contínuament ab la linya qui està enfre

lull el subject de la color del object objectada al sèn qui

pren, vesent, aquell object subjectat a la color visible

quil seny pren: don, per açò es engenrat veser;"* car la

linya, en quant es una dintre lull e deffora tro al object

elementalment^ estant sensada dintre 1 orgue, representa

I object qui es deffora en la part sensada, dedins estant lo

visible remot, ço es I object colorat qui es de deffora^

convertible a ésser vist per la convertibilitat del visible

dedins, compost del seny e del orgue. Es, donques, en-

genrat veser, segons ço que dit havem, per linea continua

composta de moltes parts, estants contínuament les unes

en les altres; e açò mateix se segueix dels altres sens se-

gons lur manera.

5. En home es imaginació, qui es constituïda de ele-

I. M, materíaliter.— 2. b. la matèria e la nstura e la manera.

—

3. bMc. es lull orga usuai (A, orge passim).— 4. M, quem sensus capit

per quod generatur vidcrc.— 5. M, clcmentatum — 6. b, es dafora.
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mental Jinya sensada, estant imaginació altre ^ linya en la

qual aparen enaxí les^ semblances de la linya sensada

elementada e vegetada, com fan en los elaments composts

les semblances dels simples elaments. Aquesta imagina-

ció es de començaments que son bonea granea, e les

altres; e car cascun començament ve a ella a constituir

sots rahó dacció e de passió, es constituïda de imaginatiu

imaginable sots rahó de bonea granea, c les altres. En
aquest imaginable propri, qui es de la essència de la

imaginació, converteix lome en son propri imaginable

lo imaginable remot, segons la manera que dessús dit

havem, e per açò en la imaginació ateny les semblances

dels senys, imaginant adonques com^ les coses sensibles no

son presentment objectades als senys corporals: per açò

es engenrat imaginar, per ço que pusquen'* restaurar les

coses absents en la imaginació en la qual lome pren les fi-

gures de les coses sensuals.

6. La humana volentat es constituïda de entellectual

bonea granea, e les altres, e cascun començament a cons-

truir^ ella hi ve sots raó de forma e de matèria, axí com

bonea que hi ve bonificativa e bonificablc, e granea magni-

ficativa e magnificable. D on, per açò es la volentat ama-

tiva^e amable sots rahó de bonea granea, e les altres; c

per açò lome en qui es aquesta volentat, engenra voler

sots rahó de bonea granea, e les altres. Emperò memòria,

enteniment, e les potencies conjunctes ab la ànima, de les

quals lo cors es compost, son necessàries a aquella gene-

ració, c encara a les^ altres disparades, estant la volentat

conjuncta ab la memòria e 1 enteniment, dels quals es

constituïda la ànima racional, e estant conjuncta ab lo

cors volifica totes aquelles parts, segons açò que dit

I. b^Mc, altre : Ab? entre.— 2. A, afegeix linyes de la tot puntuat.

— 3. A, es donques (A^ adonques) com : b, adonchs [com].— 4. b, que
puxan : M, ut homo possit (serà ques pusquen o que puscan?;.—5. M,
ad constiruendum.— 6. b, amancia?— 7. A, encara Jes.
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havem de veser, e la memòria memorifica e lenteniment

entellifica la volcntat e les parts del cors; e per aquesta

influencia de la .j.* potencia a 1 altra, es enjenrat voler, ab

lo qual la volentat pren les coses amables supponibles e

ayrables, segons que son memorables, retenibles e igno-

rables, intelligibles, affirmables o negables.

7. Per aquestes coses que dites havem de generació

en esta regla, es donada doctrina com hom sapia artifi-

cialment ligar sa volentat a bon e a gran, e les altres,

amar, concebut segons los començaments d on home es

ajustat e compost, e que dits havem; ^ car la natura e ma-

nera daquest ajustament^ e composició es a la volentat

obra natural en ben amar: lo contrari li es obra innatural

e contra sos començaments propris, e encara contra los

altres^ començaments ab los quals es conjuncta e ab los

quals participa.

5. De la regla qui es de realitat e rahó

A QUESTA regla es en dues maneres considerabla, les quals

son realitat e rahó: per la realitat entenem considerar la

entitat de la cosa considerada; per rahó entenem consi-

derar la semblança el concebiment que fa la ànima'* racio-

nal adonques quant consira la realitat de les coses per lurs

semblances. Car^ la amor que nos en esta art encercam e

de la qual doctrina donam com sia ligada a be amar, es

concebut pensament racionat per amar asemblat e ajustat

^

de semblances de les coses reals, per açò es donada doc-

trina de la entitat de les coses, c donada doctrina de

rahó, es donada^ doctrina e regla de ligar amor a be

1. b^ [e que dits auera).— 2. A, començament (A^ ajustament) : b,

daquel ajustament (aiustament sobre raspat).— 3. b, e encara dels altres.

— 4. b, fa anima.— 5. bMc. [e] car.— 6. M ad amandum simile et con-

junctum.— 7. M, et datur ... et datur.
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amar, tractant amor segons sa entitat c segons la entitat

de les coses reals, conservant concordança enfre rahó e

les coses reals en bonea granea, els altres començaments

desta art, seguint lo procés d esta amancia.

2. Bonea, sots 1 ésser de la qual totes coses son bo-

nificades, es ens real, e la sua semblança es bonificar, qui

es ens real, cant ^ de bonea substancial es enjenrat bon

substanciat, axí com 1 agent natural qui de sa bonea en-

genra lengenrat product en ens real substanciat. Açò ma-

teix se segueix de granea, 2 c les altres.

3. En la substància composta de granea, e les altres,

es bonea gran e granea es bona, e açò realment: es la

bonea de granea semblança de bonea, la^ granea de bonea

es semblança de granea, la qual semblança es ens real

accidental substanciats'* en les parts de la substància qui

son realment substancials, ço es a saber, bonea granea, e

les altres.

4. Lo foch simple en elementat es ens real, e lo foch

compost es figura del simple, la qual figura es semblança

de la forma. Aquella figura es ens substancial e real; e

açò mateix se segueix dels altres elements, e encara, de

lurs qualitats, axí ^ com la calor del foch qui es ens real

subject a la calor dels altres elaments, la qual es scm-

blansa e figura de la calor del foch en los altres elaments

qui prenen hàbite de calor de la calor del foch, escalfant

lo foch aquells ab sa propria calor.

5. Lo crestall posat sobre subject colorat pren sem-

blança de la color del subject. Aquella seniblança que

pren es real accident qui en lo crestall es figura de la

color del subject. Açò mateix se segueix de les altres

coses 6 semblants a aquestes, axí com par en 1 espill, qui

per sa gran diafanitat reb les semblances de les coses

deffora, les quals semblances son reals accidents; e açò

I. b, quant : M. ín quantum. — 1. bMc. de bonea.— 3. b^Mc, [e] la,

—4. b, substen : b^Mc substentat.— 5. bMc, c axi.— 6. b, de las coses.
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mateix se segueix dels .v. senys corporals, axí com los

uylls, qui realment prenen les figures de les substàncies, c

les substàncies e les semblances ^ que I espill pren de les

coses deffora.

6. Cant los ulls en 1 espill qui es tort pren<[cn>2 j^s

semblances en contraria disposició del objecí, adonchs

prenen reals desemblances, e la ànima, qui aquelles de-

semblances entén, concep rahó accidental en la qual aque-

lles desemblances entén. Aquesta rahó es ens real acciden-

taPqui es figura e semblança de la rahó real substancial

de la ànima, e aquesta rahó qui es figura e semblança de la

rahó substancial de la ànima, es la rahó que nos encercam

e ab la qual ligar volem amor a amar rahonablement.

7. Aquesta rahó que encercam, es espill entellectual

en lo qual reluen les coses damunf^ dites adonchs cant les

pren objectivament, lo qual espill es constituït de sem-

blances spirituals, ço es a saber, de membrar entendre e

amar. Aquestes semblances son figures de les formes dins,

axí com membrar qui es figura e obra de memòria, e en-

tendre de enteniment, e volentat de voler.

^

8. Ab aytals figures^ usa la ànima de rahó, atenent e

prenent en elles los objects segons que son remembra-

bles intelligibles e amables, o segons que son remcm-

brables intelligibles* e desamables, e segons la influencia

natural que la ànima ha de sos propris començaments,

dels quals es ajustada, ço es a saber, bonea granea, e les

altres, constituents memòria entendiment e volentat qui

son poders essencials de la ànima. On, com açò sia en

axí, està, donchs, lo ligament de la volentat, segons via

de rahó, en açò que sia proporció e concordança feyta

enfre realitat e semblances dels objects damunt dits, a la

I. M, a substantjis et sirnUitudines.— 2. M. accipiunt.— 3. b. [en

la qual ... accidental].— 4. b. ralluan ... daraont usuaí.— 5. M, et vellc

Yoluntatjs. — 6. M. tradueix Uiurement aquest paràgraf i ei qui vé.

* Acaba ía lliçó de b.
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realitat' e rahó de la ànima, per tal que la ànima en pre-

nent les coses deffora segons la granea bonea, e les altres^

dc2 qucis significh els demostre en sa rahó les semblan-

ces de sos començaments dedins e les semblances dels

començaments de fores; e car aquestes coses cnaxí trac-

tables sien naturalment remembrables intelligibles e ama-

bles, el contrari tractament sia a la ànima natural asi-

rament,^ per açò es la volentat naturalment ligable a be

amar les coses dedins e deffores.

9. Com la humana rahó pecca per los començaments

dedins, enaxí que les coses deffora pren en contraries

semblances, axí com lo guastar malaletjar*^ qui pren de la

poma dolça contraria sabor, ço es amaror, adonchs defa-

Ilen los començaments dedins a trametre lurs semblances

reals a la rahó, a la qual trameten lurs desemblances reals,

axí com lome peccador qui realment es compost de bo-

nea granea, e les altres, e sots rahó de bonea fa mal, e

sots rahó de granea fa poques coses, e sots rahó de saviea

ha ignorància, e sots rahó damancia ha ayrança. Açò
mateix se segueix com los començaments dedins defallen

per rahó dels objects deffora, axí com los ulls qui deffa-

llen a veser veres semblances en lespill^qui es tort, lo

qual representa les desemblances de les coses contra rea-

litat e rahó daquelles. On, com açò sia enaxí, es donques

la volentat ligable a amar les semblances e a desamar les

desemblances que dites havem.

^

I. M, cum realitate. — 2. de sembla sahrer. — ^. A, asíramení = aíra-

meni (M, odibile). —4 Serà gustar malarejat ? (M, gustus inBrmus).

—

5. A, e lespill.
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6. De la regla qui es de punts transcendents^

Jr^uNTS trespassants consiram en dues maneres. La pri-

mera es com I enteniment trespassa^ entendre les coses

veres sobre les potencies qui li son de sots, c aquelles co-

ses veres ateny en sí^ mateix segons sa natura. Les poten-

cies qui son al entendiment desots, son la elcmcntativa,

vegetativa, sensitiva, imaginativa, qui son potencies del

cors ab lo qual lumà enteniment es conjunct. La segona

manera es com 1 enteniment entén sobre sí mateix, ço es

a saber, sobre sa natura, ateuyenf* veritat de les coses, lo

qual atenyiment fa en vertut del object c en la natura

daquell.

2. Ab aquesta regla enlumena 1 enteniment la volen-

tat a amar coses veres^ e a desamar coses falses e des-

amables, per lo qual illuminament la volentat sacostuma

es enlasa es pren a amar coses veres e alies en sa natura

damar c sobre la natura el poder que ha en amar, siguent

la manera del enteniment en sobrepujar les potencies qui

li son desots, e en amar sobre sí mateix los objects qui

son molt alts e excellents.

3. Trespassa 1 enteniment entendre la potencia ele-

mentativa en quant es insensibla als sens corporals, qui

los simples elaments no poden sentir ni atènyer; mas en

quant los composts elaments, atenyen, per açò car son

sensibles, atenycn<(r)> leníeniment los simples elaments en

los composts.^

4. Puja a ensüs I enteniment e ateny en la vegetativa

los elaments composts c simples qui en les coses vegcta-

1. M, tradueix també lliurement aquesta regla, i sobretot et n.^ y. on Ja

versió es més ajuatada a la ment de l'autor que a la lletra del text original.

— 2. A, -spassa corregit.— 3. A, en se? — 4. A, entenent.— 5. M, vera

amabilia.— 6. M, et ideo intellectus attíngit composita elementa in sim-

pljcibus elementis.

I
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bles son sustentats e son subjects d aquells: sustentats hi

son en quant hi han ésser, e subject daquella son^ en

quant les coses vcgetades son ajustades dels elaments, e

daquells prenen vida nodriment c creximcnt.

5. Segons que 1 enteniment puja entendre sa sensi-

tiva en la vegetativa, puja entendre la vegetativa en la

sensitiva e la sensitiva en la imaginativa, c de la imagi-

nativa puja entendre en sí mateix los començaments dels

quals es ajustat, los quals son sperituals bonea^ granea, e

les altres.

6. Aquests començaments, dels quals es 1 enteniment

ajustat, li son més intelligiblcs, naturalment, quels altres

qui son de les potencies desots, com sia açò que ell sia

compost de la intellectualitat^ e intelligibilitat daquells.

Don, per açò, enaxí posant la volentaf^a amar, segons

que del enteniment dit havem, es més apta a amar sos

començaments mateixs quels començaments de les poten-

cies qui li son dessots, com sia açò que ella sia ajustada

de la amativitat e amabilitat de sos propris començaments

essencials. On, com açò sia enaxí, donques, donant regla

c doctrina a la volentat a pujar son amar segons quel

enteniment puja son entendre, se dona doctrina e regla a

ligar la volentat a amar més los seus començaments que

aquells del cors, lo qual amar es bo gran, e les altres.

7. Puja 1 enteniment a ensús a entendre Deu sobre

la natura sua mateixa; car en açò que entén Deu ésser

ens infinit en extensitat^ intel•lectual extensa de bonea

granca, c les altres, e açò mateix de duració cternal qui

es en Deu de bonea granea, c les altres, e de bonificar

magnificar, c les altres, adonchs en virtut del object ateny

c entén sobre sí mateix c sobre ses forces. Açò mateix

fa adonques com entén que en Deu bonea granea eterni-

tat, e les altres, son una cosa, .j.* essència, .j.* natura.

1. M, et sunt i]]Í8 subjecta.— 2. M, intellectualis bonitas.— 3. M, de
intellectivitate. — 4. M, unde voluntas sic ascendcns.— 5. A, insxtcnsitat.
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.). nombre mateix, estants cascunes d aquestes coses rahons

reals inconfuses; e açò mateix se segueix de lurs actes

qui son bonificar magnificar, e les altres, los quals han

intrínsecament; e car al enteniment son aquestes coses in-

telligibles per virtut del object, e car son veres, cove que

aquelles li sien més intelligibles que sos començaments

mateixs. La rahó per que està en açò: car més entén cant

pren coses infinides e eternals que finides e començades.

8. Segons que del enteniment dit havem, es donada

doctrina a ligar la volentat a amar més nostre senyor

Deus que totes les altres coses: car enaxí com Deus es

més intel•ligible que neguna altra cosa, per açò car es in-

tel•ligible sots rahó de infinida e eternal bonea granea, e

les altres, enaxí es més amable que neguna altra cosa, com

sia amable sots rahó de infinida e eternal bonitat granea,

e axi dels altres; la qual major amabilitat es ligativa, e la

humana volentat es ligable, a més amar la volentat de Deu

que sí mateixa e més que totes les coses creades.

9. Es, donques, aquesta regla transmutament c tres-

passament com sia instrument ^ e subject ab lo qual lo

mestre desta art sapia pujar la volentat de una amabilitat

a altra, segons que les unes coses son més amables que les

altres, següent la volentat lo lum del enteniment il•lumi-

nant a la volentat les amabilitats damunt dites, per tal que

segons aquelles sacostume a amar.

7. De ía regia qui es de substància e accident

CéH aquesta regla se dona doctrina^ de la manera vera

segons la qual hom pot ligar sa volentat a bo amar e son

enteniment a entendre ver sots rahó de les coses substan-

1. Haec regula transcensfts est instrumentum-— a. A, en aquesta

doctrina se dona regla. M, tradueix encara Itiurement aquest primer

paràgraf.
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tancials c accidentals, la qual doctrina es que hom decor-

re, per los .x. predicaments, los començaments d esta art,

aplicant aquells als .x. predicaments segons lur natura e

segons natura dels començaments; car en aquell aplica-

mcnt e concordança està natural ligamcnt c natural cons-

treyiment de la volcntat a bo amar c del enteniment a

ver entendre.

2. Bonea granea, e les altres, son simples comença-

ments, segons que dit havem en la primera regla, Bonea

granea, c les altres, cove ésser començaments substancials

per ço que Deus trameta ses semblances en^ coses subs-

tancials qui li son més semblants que les accidentals, axí

com la bondat de la substància dome, qui es més semblant

a la bontat de Deu que la bontat^ de la quantitat de

home. Son, donques, bontat e granea, c los altres, co-

mençaments* substancials, segons proporció de la prima

causa c de son effectu; e encara ^ naturalment es manifest

que bontat granea,* son començaments substancials per

aço que propriament e essencialment sia la substància de

bontat granea,^ car si no ho era, serien sos començaments

essencials^ daltra natura e essència que no seria simpla-

ment ni^ bondat ni granea, e les altres, c en axí seria mal

en substància* contra bondat, e pauc contra granea, c pri-

vació contra duració, e les altres; d on se seguiria que en

los^ accidents de la substància fos simplament major bon-

dat granea, e les altres, que en la substància, e per los

accidents se faria compliment e plen e fi forado la essencial

natura de la substància, e en tal manera, que la substàn-

cia seria sustentada en los accidents, el non e converso' la

I. A, e[n].— 2. M, quam bonítati.
* •çaments. Comença ta lliçó de B, però al primer fol manca l'angle

superior dret i ta lliçó es truncada en les /j primeres linees (recta i verso).

3. M, et tamen.—4. BMc, granea e els altres.— 5. M, sit de sub-
stantiali bonitate et magnitudine (B, e de granea).— 6. M, substantialia.

— 7. B, omet ni.— 8. B. manca en substància.— 9. A, afegeix comença-
ments tatxat.— 10. BM, contra.
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qual cosa es impossible. Es, donques, bondat granea, c

los altres, començaments substancials, sustentada bondat'

en granea, e les altres, e en sí matexa,^ estant part subs-

tancial, c sustentada granea en bontat, e les altresi^don,

per açò se segueix la substància, estants sos començaments

primers en natura e en nobilitat parts substancials, sus-

tentada cascuna part en sí mateixa e en 1 altra.

3. En bontat es granea de granea, e duració de du-

ració, e poder de poder, e les altres, et c converso; e per

açò es bonca gran sots rahó de granea, e durable sots raó

de duració, e poderosa sots rahó de poder, c per açò naix

quantitat, e intensament e extensa, de les parts essencials

de substància; car .).* quantitat es en bonea-^^ sots rahó de

granea, e I altra sots rahó de duració, e laltra^ sots rahó de

poder, e totes aquestes quantitats son intenses e distinc-

tes en natura; car la quantitat que bonea ha sots rahó de

granea, es nada de bonea en granea, e la quantitat de bo-

nea es^ sots rahó de duració, es exida de duració en bonea,

e les altres. Han,^ donques, cascú dels començaments subs-

tancials, ses quantitats intenses, c enaxí com dit havem de

bonea, es de totes. D aquestes intenses quantitats es com-

posta una quantitat extensa per totes les parts substancials,

estant cascuna part essencial en sí mateixa ^ e en 1 altra, es-

tant una quantitat en altra, e aquesta quantitat extensa

es sustentada en 1 ample lonch e pregon de la corporal

substància^ composta de les parts substancials, '0 quj son

subjects a les intenses quantitats intensament e a la ex-

tensa extensament. Aquesta quantitat intensa e extensa ï*

es invisible e sots la color de la substància, c es imagina-

ble per la quantitat quel sè.n pren vesent e tocant sobre

1. B, son donchs (forma usual) ... substcntada bondat. —-2. A, c gra-

nea ... si metessa.— 3. M, in (A, e) bonitatc &c. et in se ipsa et existente

parte substantiali, et sic de aliis.—4. A, es bonea : B, es en bondat.

—

5. B, e altra ... c altra.— 6. BMc, que bonea ha.— 7. A, hauem.— 8. A,

afegeix czx] meteix tot tatxat.—9. A, sustentada.— 10. BMc, essencials.

— J !. B, extensa e extensa.
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la color e figura^ de la substància, la qual quantitat quel

seny pren es figura c^ semblança al seny de la quantitat

dedins la substància.

4. En bonca son^ bonificatiu e bonificable, qui son

ses parts essencials e substancials. Aquestes parts son re-

lates la una a 1 altra, car si es bonificatiu, de necessitat se

segueix que sia bonificable, et e converso. D aquestes dues

parts, relata la una a laltra, se segueix lo terç, ço es a

saber, * bonificar, lo qual cove ésser de necessitat en natura

de la bonea e en la essència de ses part:;: son, donques,^

.iij. termens relats la .j. al altre. Daquests .iij. termens

substancials, qui son de la natura e essència de bonea

substancial, naix relació subjectada en aquells termens c

en la totalitat de bonea; e açò mateix se segueix de la re-

lació de granea duració, e les altres. De totes aquestes in-

tenses relacions se segueix .j.* extensa relació per tota la

substància: lo subject daquesta extensa relació son la for-

ma c la matèria c la conjuncció de la substància. Aquesta

relació es invisibla per ço car los seus subjects son invisibles.

5. Bonea ha .j.* qualitat^ per sí mateixa e han altra

per accident. Per sí mateixa ha qualitat simplament en

quant es açò^ que es e no es altra cosa mas açò que es, la

qual no es daltra^cosa simplament, mas de bonea tan

solament. Lo subject propri daquesta qualitat es bonea

simplament, de la qual naix sa propria qualitat mateixa

accidentalment per açò car bonea es açò que es, e no es

altra cosa, ni altra cosa no es bonea simplament en les

coses creades; e ab aquesta qualitat califíca granea dura-

ció, e les altres, estant granea bona ^ sots raó de bonea, e

duració atretal. Laltra qualitat que ha bonea es més acci-

dental, e es departida en moltes maneres, axí com la gra-

I. B. lo color e U figura.— 2. A, afegeix substància tatxat.— 3. B, ca

(M, est) bonjficatjuj passim (et sic desimilibus). — j^. B, segueix (sense se) . .

ço es (sense a saber) usual.— $. B, de bonea ... donchs usual.— 6. B, quan-

titat.— 7. B, ço passim (per aço).— S. A, es altra— 9. B, bonea.

Amativa .4
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nea que ha sots rahó de granea e la duració que ha sots

rahó^ de duració, e les altres. Totes aquestes qualitats reb

bonea en sa propria qualitat, e de totes les qualitats inten-

ses se segueix per tota la substància una qualitat extensa.

6. En bonea qui es part substancial, es bonificatiu e

bonifíicable qui son parts substancials. Bonea en quant es

.j.* part simpla e essencial substancial^ de la natura e

essència de la substància, no pot ésser per sí mateixa sens

les altres parts de la substància, car si ho^ era, seria sens

granea duració e poder, c les altres, la qual cosa es im-

possible; e car bonea no pot ésser per sí mateixa, lo seu

bonificatiu, qui ha appetit dobrar, no pot obrar per sí

mateix en son propri bonifficable,* ne son propri bonifica-

ble, qui ha natura de passió e es dispost quant de sí

mateix a sostener passió, no pot ésser passiu sots la pro-

pria acció del bonificatiu. D on, per açò la acció de ^ son

bonificatiu està en hàbite sots rahó de forma, e la passió

del bonificablc està en potencia sots rahó de matèria.

Aquesta acció e passió esdevé en actu per accident, ço

es a saber, per lo mesclament dels començaments substan-

cials, vinent cascú a la substància ab propria acció e

passió: d on, adonchs comença moviment d acció e passió, ^

movent se la forma sobre sa propria matèria, movent

aquella a passió^ sots acció, estant passiva e moguda per

tota la substància. Aquesta acció e passió e moviment

son coses invisibles, per açò car son dedins la substància;

mas per lo moviment qui es feyt^ fora la substància, son

coses imaginables, lo qual moviment es figura e semblan-

ça^ del moviment dedins la substància.

7. Bonea granea, els altres començaments, son, se-

j- B, duraracio sots raho.— 2. BMc, bonea (M, bonitatis) en quant

(A, quantitat es) vna part simple essencial e substancial — 3. A, sio : B,

siu.—4. A, qui ha aptitut dobrar ... per si mateixa en son propri bonifíi-

cable saíla a t'altre mot bonificable.— 5. A, que?—6. BMc, en passió.

—

7. BMc, aquella passió.— 8. A, afegeix sobre tatxat. — g. B, lo qual

del mouiment dedins c semblança : M, qui motus extra est similitudo.
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gons que apar manifestament, car si no ho eren, ncgu-

nes^ coses no serien; e car bonca es, e los altres co-

mençaments, covc^de necessitat que temps sia, car sens

temps bonea creada ésser no poria; e car temps es per

açò que sia bonea granea e duració, e los altres, es temps^

per accident. En bonea es bonificatiu e durificatiu sots

rahó de duració, e son bonifícable es duriBcable*^ sots rahó

de duració, la qual duració es part substancial de la

substància per açò que la divina eternitat trameta sa sem-

blança substancialment, e per tal que en la substància

granea no deffalla a bonea e a duració, e les^ altres, et e

converso. Aquesta duració substancial es subject al temps

de la substància, qui es accident sustentat en aquella du-

ració e ixent delia, axf com bonea substancial qui es

subject a la bonea accidental de la substància, ^ la qual

bonea accidental es bonea de quantitat relació qualitat, e

íes altres. Es, donques, temps^ la duració dels accidents

de la substància, e duració substancial es lo subject de

temps, qui es semblança e figura de la duració substancial.

Aquest temps que nos encercam, es creat e^ indivisible

universalment, e es invisible e inimaginable,^ mas en quant

en ell se ^^ son posades les parts de la substància universal

c particular, es diffús successivament, estants aquelles

parts successives movents e mogudes, en la qual successió

es la figura del temps imaginable sots forma de temps

pretèrit present e futur.

8. En bonea es bonifficatiu bonifficable e bonifficar

bonifficat, e car sens loch bonifficatiu no pot ésser en bo-

nifficable bonificar bonificat, cove ésser loch de necessitat

per açò que la .j. terme sia en 1 altre; e açò mateix se

segueix de granea que sia en bonea, '^ e les altres, et e con-

I. B, neugunes?— a. BMc. bonea es ^A, manca es) e los altres son,

coue.— 3. BMc, e granea e los altres en temps.—4. M. et sunt boniíica-

bile et durificabile.— 5. B, ne a les.— 6. EM, ometen de la substància.

—

7. A, manca temps.— 8. B, e es.— 9. A, imaginable.— 10. BMc, manca
se.— í j. BMc, de bonea que sia en granea.
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verso, car sens loch les unes parts de la substància no

porien esscr en les altres: es, donques, loch accident per

açò car es per tal que les parts substancials pusquen ésser

les unes en les altres. Aquest loch es dedins la substància

e ix de les parts substancials, estant una' part en laltra,

axí com bonea qui està en granea gran, et e converso.

Aquest loch qui es dedins, es invisible e inimaginable^ per

açò car les parts simplament cascuna es invisibla e inima-

ginable,^ per açò car es la una part en laltra e car son

dejús la figura de la substància; mas la sua figura es visi-

bla e imaginabla, la qual es deffora la substància, axí com

lomc qui es dejús lo hàbite de color o daer, o axí com lo

vin'^qui es en la ampolla. Aquesta figura es composta de

continent e contengut, en lo qual ^ lo humà enteniment

ateny la realitat del loch qui es dedins^ la substància.

9. Dedins la substància son les unes parts en les al-

tres per tal que la substància haja .j.* quantitat extensa e

continua, lo quaP haver no poria sens situs, qui es part

accidental de la substància en quant es per açò que les

parts de la substància pusquen ésser assituades, les unes

en les altres, en una quantitat continua, axí com bonea

qui es assituada en granea duració, c les altres, estant

gran sots rahó de granea* c durant sots rahó de duració; e

açò mateix se segueix de bonifficatiu bonifficable boniffi-

car e bonifficat, qui sens situs no porien ésser assituats la

.j. en laltre. Aquest situs que nos encercam, es invisible

e inimaginable^ per ço car es de parts invisibles e inima-

ginables, èxit ixent c sustentat en aquelles; '^ mas la figura

de aquest situs es circular quadrangular e triangular visi-

ble c imaginable, per açò car es en les estremitats de la

substància.

I. B, la vna.— 2. A, imaginable.— 3. A, simplament cascuna per aço

e$ (B cascuna es simplament) inui&ibla e imaginable.—4. B, del ui.

—

5. BMc, la qual —6. B, deius.— 7. BMc, la qual.— 8. B. repeteix sots

raho de granea.

—

9. A, imaginable.

—

jo. B, exint exít (M, procedens

ab illis) ... en aquells.
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10. Hàbitus es accident, segons que dit havem en

molts locs, mas en aquest loch ho esprimem pus fortmentJ

Es hàbile dedins la substància, axí com la granca qui es

hàbit de bonea^^e/ e converso, estant bonea gran sots rahó

de granea, la qual granea es en sí mateixa part substan-

cial; c car bonea es gran per accident, ix de granea hàbit

gran en bonea, e de bonea ix hàbit bo en granea, estant

granea bona sots rahó de bonea; e açò mateix dels altres

començaments. Aquest hàbite que es dedins la substància,

es invisible e inimaginable, com^ sicn les parts de la subs-

tància invisibles e inimaginables, car si visibles eren, se-

rien deffora la substància e no dedins, e la una part no

seria en I altra, e seguir sia que cascuna fos per sí subs-

tància; la qual cosa es impossible. Es, donchs, hàbit in-

visible e inimaginable, mas la sua figura pot ésser vista e

imaginada per açò car apar fora de la substància, axí com

hàbite de color o de figura o de virtut, e les^ altres.

8. Ve la ,vüjf regla que es de movimenf e li-^

gament,

J^B aquesta regla cerca hom la natura quels comença-

ments han sots rahó de moviment e de ligament, lo qual

encercament fa hom per açò que haja conexença del mo-

viment natural, lo qual ha la volcntat a amar, e que per

aquella natura hom la moua a amar, com sia açò que ab

aquella natura la volcntat sia ligablc a bo^ amar, aplicant

a aquella natura lo natural moviment dels altres comen-

çaments, ab lo qual moviment es la volentat ligable; e açò

mateix se segueix del enteniment a ligarlo a ver entendre.

I. BMc exprimim (A, espriraen) forrment.— 2. BMc, la bonea (gra-

nea tatxat i al marge bonea) que es hàbit de granca.— 3. B, manca com.

—4. BMc, e axi de Jes— 5. tí, be pastim {per bo).
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2. 1 En la substancial bonea, qui es part essencial de

la substància, es boniíicatiu e bonificable; e açò mateix

se segueix de la substancial granea, e les altres, en qui es

magnificatiu e magnificable. Cascunes^ daquestes parts son

en la volentat, qui es potencia^ de la substància, e per açò

es en la volentat volitiu e volible sots rahó de natural bo-

nificatiu."* Don, per rahó daçò es en la volentat aptitut^

natural a mourese a bo amar, e es ligable en la natura del

bonificatiu e del bonificable.

3. Com en lo cors humà es multiplicada calor, mo-

vent lo foch sa calor en laer e del aer en laygua e de la

aygua en la terra, e recobrant en sí mateix aquella calor

ab que^ ha ligades e escalfades les altres qualitats dels

altres elaments sots rahó de granea, adonques es moguda

la volentat del home a demanar^ coses humides e fredes,

sots rahó de granea, contra calor e secor. Aquesta volen-

tat es ligada a aquell destrct^ per rahó del ligament del

cors,^ ab lo qual es conjuncta la ànima de la qual volentat

es potencia. Donques, si la volentat es movent '^e ligable

naturalment per rahó del cors, quant majorment es mova-

blc^' e ligable per sos naturals e propris començaments,

jxent, ^2(Je Ja substancial bonea, accidental bonea en sa'^

substancial granea ab accidental granea duració, e les al-

tres, quantificada relata e qualificada, c les altres, a ne-

cessitat de bon gran e durable voler e amar! lo qual voler

e amar li es natural object volible ^'* e amable ab los comen-

çaments damunt dits, a aquell es^^ movable c movent, e ab

aquells es ligable cant ^^ son donats objectivament a la me-

mòria e al enteniment, d on son ixents e movents, virtuosa-

I. B, sense caideró.— 2. B. magnificauí e magnificable cascuna.

—

3. A. en la potencia qui es volentat.—4. M. bonificativi et bonificabilis.

— 5. BMc, en (A. manca en) la volentat habitut.— 6. B, qui.— 7. BMc,
desijar. — 8. B, ligada aquell desig (M. desiderium).— 9. M, suí et cor-

poris.— 10. M. mobilis.— 1 1. M, quanto magis est mobilis (B, mouible

passim).— 12. B, començaments e propris hixen (A, ixents) — 13. sa =
la?: M, manca.— 14. B, uoyble? : M, mobile.— 15 b, a aquells (sense

es) : M, ad illa.

—

16. B, quant : M, in quantum.
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ment e natural, los tcrmcns damunt dits, estant .j. terme

en altre conjunctament a .j. object compost a membrar^ e

entendre.

4. Veser belles fayçons e bells ornaments mouen^Ia

volentat a carnals delits e a honraments:^ sots rahó de la

gran bellea d aquelles fayçons e ornaments, es la volentat

movable a amar sots rahó de sa granea natura], qui ha

semblança ab la granea defora, que dita havem, ab la qual

es la volentat ligable a amar aquelles*^ vanitats; e açò ma-

teix se segueix de duració si la volentat molt està en

amar aquelles coses. Emperò de la bonea substancial e

natural de la volentat no ix bonea accidental en la granea

e duració de la volentat, si aquelles coses no son legudes

a amar, ans ne ix lo contrari, ço es malea, ab la qual la

volentat es ligable a amar mal. On, com açò sia enaxí,

donques per lo contrari es la volentat ligable a bo amar,

vehent hom belles fayçons e ornaments, ixent bonea en

granea^ duració, e les altres, membrant la memòria e en-

tenent 1 enteniment la malea, qui naturalment^ es airable,

que ix de la substancial bonea en semblança de bonea.

5. Com la memòria membra alcuna desonor o alcun

dan que hom ha pres^ per altre, adonques la memòria mou
e liga la volentat a desamar airar^ aquell home qui ha

feyta la desonor e ha donat lo dampnatge; emperò si de

la substancial bonea de la volentat ix accidental bonea

ab granea^ en la substancial bonea e granea de la memò-

ria, seguirsà que la volentat moua la memòria a oblidar la

onta el dampnatge, ^^e a membrar bonea e granea de pa-

ciència misericòrdia e perdó ab que la volentat ligarà*^ la

memòria a durable membrar, e sí mateixa a bon amar, e

lenteniment a ver entendre.

I. B, en I altre ... de (M, de) menbrar.— 2. B. mouent : M, movet.

—

3. B, hornaments.—4. BMc, ab aquelles.— 5. A, bonea granea.— 6. A,
natural.—7. BMc, o algun hom que ha dan pres.— 8. BMc, e ayrar.

—

9. BMc, granea ab bonea.— 10. BMc, o lo dapnatge.— 1 1. B, ab qui la

volentat la haia (M, ligat).
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6. Object de humana volcntat es bontat, a qui nos

pot moure a bon amar sens virtut. On, com la volcntat sia

naturalment movible a bondat ' e no hi pusca pervenir sens

virtut, es, donchs, ligable ab virtut a bon amar, e desliga-

ble de vici e maPamar. Aquest ligament e desligament

fa hom com dels començaments substancials e naturals

trau hom naturals^ accidentals semblances, ço es a saber,

traure de bonea substancial bonea accidental, c metre la

en granea duració, e les altres, ei e com>erso.'* Aquestes

coses se fan cant la volentat les ama e la memòria les

membra e 1 enteniment les entén, car enaxí membrar en-

tendre e amar^ se mouen les potencies a ésser per sí mo-

gudes naturalment sots rahó de lurs començaments^ natu-

rals, ab los quals se prenen^ es liguen es costrenyen a bon

amar e ver entendre c durable membrar. A totes aquestes

coses mou hom les potencies, ajudant Deu, emperò, com

hom les mou e les descorrc per lurs començaments na-

turals artificialment, irovent .j. començament en altre e

tocant .j. començament ab altre, membrant entenent c

amant, segons que los uns començaments ixen^ e estan en

los altres substancialment e accidentalment.^

7. Lumà enteniment, en movent son entendre per

amdues les proposicions d on trau la conclusió, se liga en

la conclusió a ver entendre, lo qual ver entendre forma

de les semblances de les proposicions com entén aquelles

semblances en^^son propri intelligible e ordenantles^^ a

una fi, qui es la conclusió composta d aquelles semblances.

Açò mateix se segueix de la volentat cant ama .ij." coses

veres sots rahó de una fi ajustada, en amabilitat, de les

amabilitats daquelles dues coses distinctes, axí com lamant

qui ama dues persones semblants en amabilitat de bonea

1. A, bonda.

—

i. B, e de mal.— 3. A, natural —4. BMc, caldera (E

aquestes),— 5 M. narn sic recolendo intelligendo et amando. — 6. B^ sots

raho repetit dels començaments lurs. -7. A. prcnes.— 8. BMc, hi son.

—

9. B, accidental.— 10. B, hon.— 1 1. M, et ordinat illas.
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granea, e les altres, amant totes aquelles amabilitats sots

rahó de .j.* fi, .j.* amabilitat, de .j.* bonea, granea, c les

altres. D on, per açò se segueix enaxí amancia, com del

enteniment, que dit havem, sciencia.

8. Com la caramida toca la agulla, adonchs ix sem-

blança de' semblança en semblança, ix^ virtut accidental

de la substancial vertut de la caramida, e naix en la virtut

substancial de la agulla, qui reeb aquella sots rahó de

liàbitc mesclat 3 ab lo propri hàbite virtuós de la agulla.

En aquest hàbite son ligades amdues les semblances, cons-

tituït delies,'^ lo qual mou la agulla a la caramida segons

quel hàbite es gran en bonea duració, e les altres.^ Açò
mateix, segons sa manera, se segueix del amich el amat^

com I amat tramet sa semblança en I amich per algunes

obres deffores, o com 1 amich en ses semblances contempla

les semblances del amat, movent aquelles semblances en

la humana pensa, la una en laltra, sots rahó de bonea gra-

nea, c les altres; per lo qual moviment c mesclament de

semblances es ligat 1 amich a amar son amat, c encara s

per moltes altres rahons, segons lo procés^ damancia.

9. De la AxJ* regla que es dencerquar lo parti-

cular en lo universal.

J oT lo procés desta art se ha a encercar e a atrobar^lo

particular en lo universal; mas nos abreujadament e figu-

ralment volem significar en esta regla la manera segons la

qual hom pot encercar e atrobar lo particular en lo uni-

versal per tal que per la leira ab la qual es esta regla^

amenada a la memòria en la terça c en la quarta '^ figura,

I. B, de semblança hix.

—

2. M, et... procedit.— 3. BMc, dabit mes-
clant o mesclaut. — 4. M, constitutae ex illís.— 5. BMc, calderó.— 6. B,

del amich e del amat se segueix. — 7 B. c encara per ... segons procés.

—

8. B, e trobar.— 9 BMc, ab la letra per la qual es estada regla.— 10. B,

e quarta.
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hom pusca asumadament membrar lo procés de la art e

venir a^ prepòsit e al object de la art.

2. 2 Los començaments d esta art son universals, dejús

los quals estan los particulars demandats. Aquests parti-

culars cove enccrcar en les .v. partides en les quals esta

art es departida,^ ço es a saber, figures, regles, diffini-

cions,** condicions e qüestions.

3. En cercar^ lo particular en la primera figura sots

rahó de subject d esta art, cove que hom faça^ en sa pensa

circularment universal concebut de tota la figura, conside-

rant circulació sots rahó de concordança, sens contrarietat, -^

feta de bonea granea duració, e les altres, c de bonea

bonificatiu bonificable bonifficat bonifficar; e açò mateix

de granea, e les^ altres, c de bonifficatiu e magnificatiu, e

les altres; car en negú d aquests termens no^ cau contrarie-

tat. D on, enaxí considerant aquesta universal circulació,

deu hom devallar al particular demanat sots rahó de bo-

nea o de granea o de bonifficatiu, e los altres, demandant^^

de Deu o dangels o dome o de elament, e les^^ altres; c

si aquell particular posat en la circulació damunt dita,

segons judici donat d aquell, conserva la concordança

daquella circulació sots rahó dafirmació o negació, es

amable, e son oppòsit es airable; en la qual amabilitat e

airabilitat es la^^yolentat ligable a bon amar e està hàbitc

damancia, e està lenteniment ligable a entendre^' ver c

està hàbite de sciencia, per los quals habites son los par-

ticulars atrobables.

4. En cercar^'* lo particular en lo universal segons la

segona figura, cove que hom conceba en sa rahó univer-

I. B, al.— 2. B, sense caldera. — 2- B, coue hom ... està esta art de-
partida.— 4. BMc, diffinicions ço es les virtuts que hixen de vns en al-

tres començaments mesclanse inuicem.— 5. M, ad inquirendum.— 6. B,

del subicct ... hom (A, hon) faca.—7. A, afegeix sots tatxat.— 8. B, c

dels.— 9. B, omet no.— 10. A, demandat.— 1 1. B, o dangels dome c de
elemens e los.— 12. A, omet la.— 13. BMc, lenteniment a (A, a be) en-

tendre.— 14, M, ad inquirendum.
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salment la circularitat de la segona figura composta de

sos començaments, ço es a saber, differencia concordan-

cia, e les altres, axí com concebre universal circulació

dels .iiij. elaments, intrants los uns en los altres sots rahó

de differencia concordancia contrarietat, e les altres; en

après cove que hom aplique lo particular demandat,^ a la

circulació universal, en tal manera que lo particular sia

concordant ab son universal, enaxí que en lo universal

romanga circulació de concordança feta enfre una part e

altra; e açò mateix de contrarietat, e les altres, afermada-

ment o negabla sots rahó d aquell particular aplicat al

universal, car per aquella concordança es lo particular

atrobable, per lo trobament es amable c amat, intelligible

c entendut;2 don se segueix hàbite damancia c de sciencia.

5. En esta art es la .iij.* figura subject universal a

encercar lo particular, axí com si es demanat dalcun par-

ticular sots rahó de b. e de C.,^e les altres, adonchs

està la cambra de b. C. universal, en la qual^son signifi-

cades .iiij. condicions formades de b. C. en la distincció

de condicions. Aquestes condicions, que explicite son en

la terça distincció, implicite son en la cambra de b. C,
enaxí que la explicitat de b. C. es universal e les in-

plicitats^ son sos particulars, los quals en la cambra son

atrobables; en la qual atrobabilitat e per la qual, son la

volentat e 1 enteniment ligables.

6. ^ Segons ço que dit havem de la terça figura, sen-

ten del encercament el atrobament^ de la quarta figura,

axí com si es demandat dalgun particular sots rahó de

b. C. d., deu hom recórrer a la cambra de b. C. d. en

la quarta figura, la qual cambra tramet hom a .xx. condi-

cions qui son en la terça distincció sots rahó de b. C. d.

1. BMc, applich Jo partioular damunt dit.— 2. B, e (M, et) per lo

•trobament... e entès. -3. BMc. de b. c.—4. BMc, en lo qual.— 5. A.

explicitats corregit inplicitats.— 6. B, sen$e caíderó.— 7. B, enteniment e

atrobamcnt.



6o Ramon Lull

Cascuna d aquelles condicions es particular de la cambra, >

e deu ésser jutjada en tal manera quels altres particulars

romanguen, per tal qucl universal haja lo subjcct en qui

pusca estar e romanir açò que es,2e que sos particulars

pusquen estar e ésser sustentats en lur universal. Aquella

cambra, emperò, ha moltes d altres condicions que infini-

dament estan en ella implicadament: d on. les .xx. con-

dicions que explicadament son en la terça distincció,'

c

les altres que implicitc estan en la cambra, son aplicables

a la cambra ab intelligibilitat e amabilitat sots rahó de

bonea granea duració, en la qual intelligibilitat c amabi-

litat son lenteniment e la volentat ligables.

7. Segons les regles es encercat e atrobat lo parti-

cular en lo universal en esta manera, ço es a saber, quels

començaments sien aplicats a les regles, segons quen da-

rem"* doctrina en la distincció de diffinicions c en la dis-

tincció de condicions, aplicant dues diffinicions a una

regla, en tal manera que la regla e les diffinicions sien

concordants, la qual concordança e aplicament es univer-

sal doctrina de cercar lo particular sots la diffinició uni-

versal e sots la^ regla qui es universal a aquella aplicació

e invenció; per la qual aplicació e invenció^ es la volentat

ligable a bon amar e lenteniment a ver entendre.

8. En les diffinicions dels començaments està univer-

sal encercament, com sia açò que cascuna daquelles dif-

finicions sien universals segons que infinits particulars hi^

poden ésser atrobats. Aquells particulars poden ésser

atrobats amant e asirant,^ affirmant o negant, romanent

cascuna diffinició ço que es, c estant general al particular

qui li es aplicat segons la realitat de la diffinició e del

particular, en tal manera que si la diffinició està per rahó

I. BMc, manca de la cambra.— 2. B, rqmanir ço es — 3. B, condició.

—4. B. darem repetit.— 5. BMc, sa diffinició ... sa regla.— 6. B, iunccio?

en ambdós llocs.— 7. BMc, manca hi.~8. A, desirant : B, e ayrant :

M, vel odicndo.
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de prepòsit, qui son oppòsit ha aduyt a impossibilitat, ^ ef

e converso, encercant en les diffinicions los particulars

quey estan^ implicite, axí com en la díffinició de bonea,

qui es rahó de fer be sots rahó de bonificatiu bonificablc

bonifficat bonifficar, e sots rahó de gran e durable be,

estant bonea gran sots rahó de granea, c durable sots

rahó de duració, e Ics altres, e encara estant rahó bonea

a fer 5 be sots rahó de quantitat relació qualitat, e les al-

tres; e tots aquests son"* particulars implicite estants dejús

bonea. On, com lencercamcnt es feyt de totes estes co-

ses,^ segons que dit havem, adonchs es lo particular atro-

bable,6e son atrobament es intelligible e amable; en la

qual intelligibilitat e amabilitat es Icntcniment ligable a

sciencia e la volentat a amancia.

9. Per condicions encerca hom lo particular, estant

cascuna condició universal a encercar lo particular qui

està dejijs aquella condició, axí com alcuna bonea con-

tracta a alcun individuu qui està dejijs la bonea universal

de la condició, 7 la qual bonea no es contracta a negun

particular en aquella condició que es universal comença-

ment^ e en la qual implicite estan .vj. diffinicions, segons

les quals diffinicions deuen encercar^ los particulars qui

estan dejús aquelles condicions; e si per aventura la con-

dició es particular, vol la art ^^ que sia aplicada a la condi-

ció que li pot estar dessús^l sots rahó de universalitat, e

que n sia feta concordança damdues^2 segons lurs diffini-

cions, affirmant o negant, amant o asirant, aplicant totes

aquestes coses a prepòsit, remanents*^ Jes condicions e les

diffinicions sens neguna calumpniació e destrucció; per lo

I. Potser de (B, del) prepòsit, que son oppòsit ha/a aduyt a impossi-

bilitat : M, ratione propositi, suum oppositum deducatur ad impossi-

bilc.— 2. B, qui estan.— 3. A, raho bonea raho a fer : B, raho a fer.

—

4. A, sots corregit son. — 5. B, com encercaments es de fet de totes coses

estes.— 6. B, atroblable.— 7. M, sub uniuersali conditionc bonitatis.

—

8. BMc, de universals començaments.—9. BMc, ésser encerquats —
10. A, afegeix que Ja condició tatxat. — i 1. BMc, deius.— íz. B. que sia

... dabdos.— 13. B, al propòsit romanent.
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qual romaniment e conservació estan la voíentat el ente-

niment ligables.

lo. Segons Ics qüestions e lur procés^ d esta art, vol

amancia que hom encerque los particulars en los^ univer-

sals, axí com les qüestions que son trameses a lurs uni-

versals, qui son les figures, regles, diffinicions e condicions,

a qui son trameses les conclusions particulars, e sots la

manera daquell trametiment està implicalment^ manera de

solre, per aquells termens universals índistructibles, les

altres qüestions que explicite no son en esta art. Vol

encara la art que en la terça e en la quarta figura hom*
reduga, per lurs letres, a memòria les .ix. maneres per les

quals hom pot fer qüestions, les quals .ix. maneres impli-

cite estan dejús los universals qui responen a les qüestions

sots rahó d aquelles .ix. maneres. On, com açò sia en axí,

es, donques, donada art c doctrina a ligar la voíentat a

bon amar e 1 enteniment a ver entendre, en la responsió

e solució de les qüestions, qui^ es amabla e intelligibla, en

la qual e ab la qual amabilitat e intelligilitat es cascuna

potencia inductibla e ligable.

lo. De la ,x.^ regla que es de contemplació

W'ONTEMPLAR volc la voIentat son creador en les coses

creades, les quals son bones grans e durables, e les al-

tres: estench se la voíentat aytant cant poch^a amar Ics

creatures segons que son amables, per ço que en elles

amàs la bonea granea eternitat, e les altres, de son crea-

dor; emperò deffallí la voíentat a molt amar segons que

la bonea granea eternitat, e les altres, de son creador,

son en les creatures amables;^ car sens ajuda e illumina-

I. M, et processum.— 2. B, e los.— 3. B, implícitament. —4. B, on.

— 5. B, que.— 6. B, .ix.—-7. B, cstenes ... com pot.— 8. M, afegeix nisj

juvetur ab intellectu.
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ment del enteniment no pot la volentat pujar a molt con-

templar e amar son senyor e son creador; e car la volentat

lo voP molt contemplar e amar en Ics coses creades, desira

quel enteniment entenés aquelles de tot son poder e

segons que Deus es en elles intelligible. D on, per rahó

d açò la volentat, per son gran desijar, moch^ 1 enteniment

a entendre Deu en les coses creades, entenent aquelles a

tot son poder; per lo qual entendre 1 enteniment pujà

a ensús la volentat a més contemplar, per tal que clP po-

gués més entendre c la volentat més amar.

2. Tant hac la volentat gran desig a contemplar Deu
en granea de bonea infinitat eternitat, e les altres, e tant

la mogué'* 1 enteniment a ver amar, que la volentat volch

contemplar Deu en sí mateix,^ en sa essència e en sa na-

tura c bonea granea eternitat, e les altres; e primerament

començà a la volentat de Deu, la qual amà en rahó dama-

bundós amorós amant amar^ amat e amable. En après, tot

quant la volentat pres amant en la divina volentat, comprès

sots rahó de bondat divina, en la qual divina bondat amà

bonaundós bonós bonant bonar bonat e bonable.7 En après

entrà la volentat a amar la granea de Deu ab tot açò que

hac pres de Deu sots forma de volentat e de bontat, e ab

tot amà e contemplà, en la granea, magnaondós magnós

magnant magnar magnat c magnable. Encara s volc la vo-

lentat més exalçar en amar Deu e en contemplarlo, c

pujà, ab tot cant hac pres, en la eternitat,^ en la qual amà

eternaundós eternós eternant cternar cternat c eternable.

Reposar se volc la volentat en ço que hac pres de Deu, e

compliment cuydava haver damor e de contemplar Deu,

mas la semblança del divinal poder, la qual semblança es

í. Potser vo]c, i després desirà.— a. B, la volentat per raho daco desig

mou : M, ratione hujus desiderii movct.— 3. BMc, a contemplar per tal

quel.—4. B, moch.— 5 A, matexa — 6. B, amar amant : M, amativi aman-
tis amaré.— 7. M, bonosum boniBcativum bonifícantem boníBcare boni-

ficabilem et bonifícatum, et sic simUiter de ceteris.— 8. BMc, en amar e

contemplarlo e puiar .., a la eternitat.
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una de les parts essencials de la volentat, ço es poder, li

fets' desijar com pogués més a ensús contemplar c amar

Deu sots forma de poder. Pujar volc Ja volentat més en

alt, e car se sentí molt aflicta e compresa per força de

gran amar^bo e durable, volc jaquir la .j.* destes rahons

daniunt dites, e que en loch d aquella metes contemplança

de poder; mas no poch, car cascuna d aquelles rahons la

hac compresa a amar e contemplar, nil poder nos volc

sostenir^ de moure la volentat a pujar. Don, per açò

covenc a la volentat pujar a ensús a contemplar e amar,

en lo divinal poder, poderaondós poderós poderejant po-

der pogut e possible. * E car la volentat tots aquests

termens hac a contemplar e amar ab los altres termens

damunt dits, fo enaxí compresa^ d amor e de contempla-

ció, que a penes se poch sostenir, e pregà 1 enteniment que

li ajudàs, car trop era compresa d amor.

3. Natural enclinament hac 1 enteniment a contem-

plar Deu per via de sciencia, e pujà entendre, en la saviea

de Deu, saviaondós saviós seient saber sabut e scible.^

Après pujà en amunt a la divina veritat,^ en la qual, ab

tot quant hac pres en la saviea, entès^ veraondós verós

verificant ver^ verificat c verificable. En après puja més a

ensús, lo qual pujament fa en quant més vol entendre, c

ab tot quant hac pres de la saviea e veritat de Deu, intrà

entendre c contemplar en la virtut de Deu, en la qual

entcné virtuabundós virtuós virtuificant 'O virtuificar virtui-

ficat virtuificable. Compres fo 1 enteniment, e no pogra'*

més pujar a ensús contemplar, tro que la glòria de Deu
moch en ell sa semblança, sots raó de la qual lenteniment

I. B, feu. — 2. A, e cant se senti ... per forma de gran amor.— 3. M,
abstinere.—4. M. potentosum possiBcativum possificantem possificarc

possificabilem et possificatum. BMc, calderó.— 5, A, composta.— 6. M,
scientosum scíentificativMm scientificantem scientificare scientificabilem

et scientjficatum, e axi dels altres semblants.—7. M, trastoca l'orde de

veritat i virtut, posant aquesta primer que aquella— 8. B, entenc o entenc.
— ^. B, manca ver : M, verificaré.— jo. B, uirtuaondos ... uirificant.

—

I 1. B, pogué : M, potuit.
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mogut hac a pujar la glòria de Deu contemplar, en la

qual entès ^ gloriaondós gloriós gloriejant gloriejar glorie-

jat e gloriable.2 Cant lentcniment fo pujat en aquest grau

de glòria ab totes les coses que preses^ havia de la saviea

veritat e virtut, ell se sentí tot comprès de saber, e de

tan gran saber que a penes los poch^ sostenir. D on, per

lo gran treball e delit^quel enteniment havia, preguà la

volentat que li ajudàs a sostenir les coses que concebudes

havia e les quals contemplava.

4. Remembrà la memòria al enteniment açò de que^

la volentat lo pregava, e a la volentat remembrà la re-

questa quel enteniment li fahia: ajudà 1 enteniment a la

volentat ab tot açò que pres havia de Deu, e açò mateix

feu la volentat; c per açò la .j. liguà I altre ^ a contemplar

Deu,® e on més la .j. ajudava al altre, més contemplava c

més era constreta a contemplar, e més de plasers e dafflic-

cions^ havia.

5. Mentre que la volentat c 1 enteniment enaxí con-

templaven Deu en les sues dignitats e en la obra intrínseca

que havien, ïí^ nos volch estar la essència de Deu a moure

sa semblança en lo seu contemplador amador, qui enaxí

artificialment contemplava amava e entenia, ans mog aque-

lla semblança tant fortment, que la volentat amà c 1 ente-

niment entès que totes les coses que preses havien eren c

son essència e natura divina, deitat e substància, sens ne-

gun accident e sens tot defalliment.

6. Segons semblant manera mog la unitat de Deu sa

semblança en son'^ contemplador, per tal que aquell amàs

contemplàs e entenés en Deu unitat en nombre de bonea

granea, e les altres, e essència e deitat, e totes les coses

que contemplades havem, e per açò la volentat e lenteni-

1. A, entengué la. — 1. B, glorieiable.— 3. B, ab tot ço que pres.

—

4. BMc, compres tot de sabers ... se poch.— 5. A, delt.— 6. B, remen-
bre ... ço que.—7. A, afegeix a la volentat tot tatxat.— 8. BMc, afegeix

en les coses damunt dites.—9. A, dafeccions.— lo. BMc, han.— j j. BMc,
moch la dehitat... en lo seu.

Amativa. -5
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niment tant contemplaven, que més contemplar no po-

dien; ni, emperò, aquesta contemplació tan alta no poc^

ésser en esta present vida formalment, mas figuralment;

per la qual figura es donada doctrina a be amar e a ver

entendre contemplant en Deu segons la art damunt dita;

per la qual doctrina es tota hora donada art a ligar la

volentat a be amar c 1 enteniment a ver entendre, que en

la contemplació forme hom la figura, de la qual figura, 2 se-

gons lo procés de la art, es amable e intelligible.

1 j . De la .Ary." regla que es de abstracció e de

contracció,

i\b aquesta regla cove considerar la manera per que

pot ésser ligada la volentat a amar e I enteniment a en-

tendre, abstrahent les unes coses de les altres c con-

trahcnt les unes coses a les altres, axí com la volentat qui

en abstractu ama amabilitat universalment, la qual amabi-

litat li es natural cosa a amar, com sia açò que en' cascuna

volentat està naturalment e essencial amabilitat, estant

aquella amabilitat universal. On, com açò sia en axí, vol,

donques, aquesta art que hom ligue sa volentat particular

a amar universal e pública amabilitat per tal que en aque-

lla natura dabdues les amabilitats damunt dites, sia ligada

la volentat a amar pública e universal amabilitat, de la

qual pública amabilitat devalla bo gran durable, e les'* al-

tres, amar; e açò mateix se segueix en 1 entendre del par-

ticular enteniment,^ lo qual pot ésser ligat sots natura de

universal intelligibilitat.

2. 6 A ligar la volentat a amar e I enteniment a enten-

dre no abasta universal amabilitat ne^ universal intelligibi-

1. BMc, pot.— 2. M, ad jntcJIigendum verum quando homo ... format

figuram, quae figura.— 3. A, manca en.— 4. B, los.— 5. B, del enteniment

particular en 1 entendre.— 6. B, sense caldera.— 7. A, manca ne;
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litat sens universal amativitat e universal intellectivitatJ

D on, per rahó d açò vol aquesta regla que hom do a sa

volentat, per cbject, amativitat general, e a son entendre

cntelJectivitat general, per tal que la natura particular de

la volentat amativa e del enteniment entellectiva se ligue

ab la natura abstracta qui està en la universalitat per via

de raó, per tal que naturalment hom conceba públich

amar c entendre, lo qual concebiment es feyt ab granea

de bonea duració,^ e les altres.

3. Estants la volentat el enteniment ligats en lo grau^

universal damunt dit sots rahó de abstracció, se contrau "

la volentat a sobirana amabilitat, sobirana amativitat, e

açò mateix fa 1 enteniment en entendre sobirana intel•ligi-

bilitat e entellectivitat; emperò nois abasta a pujar sens

amaré entendre sobirà amar e entendre,^ ni a sobirà amar

c entendre no^ pogren pujar tro que amà la volentat sobi-

ran amat e amant, e 1 enteniment entès sobiran entès ente-

nent. ^ D on, adonques foren la volentat e 1 enteniment

ligats en aondança damar e entendre^ per la influencia de

les coses damunt dites; sots la qual influencia pot hom li-

gar la volentat a amar e lenteniment a entendre les coses

soterranes. ^

4, Amar bonea en abstractu es a la volentat amor

natural, e açò mateix se segueix de granea duració, e les

altres, com sia cosa que en la volentat sia íO particular bo-

nea granea duració, e les altres; e açò mateix se segueix

en la natura del enteniment. D on, per rahó daçò pot

hom sa volentat e son enteniment ligar e ordenar c dur^^

en lur natura mateixa e en la natura de les coses dessús;

emperò totes aquestes coses no son abastans a lur liga-

ment tro que la volentat e lenteniment se contraen a la

I. B, jntcllcctuytat passim (per entellectivitaf).— 2. BM, ometen dura-

ció.— 3. M, ligati (B, en ligats) in magno.—4. A, constreny.— 5. A,

manca sobirà amar e entendre. 6. B, omet no.— 7. A, entès sobiran

entenent.— 8. B, en abundància damar (A, damor) e d entendre.— 9. B,

jusanes.— 10, M, cum (B, com sia aço) voluntas sit.— 1 1. B, adur (sense e).
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sobirana í bonea granea duració, c Ics altres, c açò en

amant la volcntat c entenent lentcniment sobirana bonea

granea, c les altres.

5. La rahó per que no han compliment la volentat c

lentcniment a ésser ligats sens amar e entendre sobirana

bonea, e les altres, adonques cant amen universalment e

abstracta^ bonea granea, e les altres, no contractes a ne-

gun diffinit, es per açò car aquella abstracció està en la

rahó de la ànima; mas quant d aquella rahó se exalça a

la entitat real diffinida en sumitat^ de bonea, e les altres,

adonques ve lo compliment del ligament damdues'^qui a

les coses sobiranes se contraen; emperò encara no abasten

tro ques contraen en cascun dels termens dessús dits,^en

axí que en la bonea sobirana, e les altres, cove que la

volentat haja amor a bonificant bonificat bonificablc c bo-

nificar, ^ car totes estes coses se^ covenen segons natura de

sumitat de bonea granea, e les altres.

6. Car en la humana volentat e en luman enteniment

son particularment e natural contraents^ les unes parts en

les altres, ço es a saber, la bonea granea, e les altres, de

que son, no hagren la^ volentat e lentcniment abastantment

tro que la sobirana bonea contraeren a la sobirana gra-

nea, e les altres, per tal que poguessen venir a .j. sobiran

be gran eternal, e les ^^^ altres, lo qual es Deus complit de

tots compliments e abstract en la humana rahó de tots

deffalliments. D on, adonques, en axí Deus amat e consi-

derat, es donada doctrina a ligar les dues potencies per

Jcs quals descorre esta art, c sots aquell ligament dessús

poden ésser ligades e enduytes a totes les coses desots, '*

amant la volentat e entenent lentcniment sots rahó de

sobirana bondat, e les altres, e sots la sua rahó mateixa.

1. BM, salten a l'aitre mot sobirana. —5. A, e abstractu (serà en abs-

tractu?)— 3. B, suauítat.—4 B, dabduys.— 5. B, damunt dit.—6. M,
boníficativum bonificantera bonificaré bonjficabilem bonificatum.— 7. B,

si.—8. A, contracnt : M, contracta (una pars).—9. B, nos hagueren la

(A, omd la).— io. B, els.— 1 1. B, induydes ... dcsus.
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On, com açò sia enaxí, vol, donques esta amancía que,

segons que esta regla es donada, hom ligue^ sa volentat a

amar e son enteniment a entendre, següent los comença-

ments naturals damunt dits.

12. De la .xij," regla que es de audàcia e de

temor,

Jr ER aquesta regla pot hom enccrcar e atrobar les coses

naturals per les quals hom pot ligar c dispondre sa vo-

lentat a be amar e son enteniment a entendre veritat de

les coses, axí com ésser coratjós e ardit sots rahó de Deu
amar c conèxer e servir; car per açò car Deus ha creat

home per sí amar conèxer e servir, e aquesta es la fi

principal per que home cs2 creat, se segueix en hom co-

ratgia e ardiment naturalment com no sia volpey ni flach

de coratge en aquelles coses en les quals pot nostre

senyor Deus^ amar e conèxer, honrar e servir, lo qual ar-

diment e coratge* es per rahó de la fi, qui es naturalment

molt amable e intel•ligible, e son contrari es molt temible

airable e ignorable;^ la qual amabilitat e intelligibilitat,

temabilitat irascibilitat e ignorabilitat son les rahons^ na-

turals que nos encercam a donar doctrina com hom sapia

sa volentat c son enteniment enduhir a ardiment e tema-

bilitat,^ considerant de fi, segons que en la segona regla se

conté.

2. Aquell amar de qui la volentat exila® bonificar

magnificar, e los altres, es temable e airable e ignorable:

donchs lamar, del qual amor exila e departeix malificar

menorifficar, e les altres,^ es amable e intelligible. Don,

I. B. segons aquesta regla ... hom lich usual (et sic de ceteris et simi-

Ubus).— a. A, afegeix amat tatxat.— 3. BM, ometen Deus. — 4. B, coratgia.

— 5. BMc, manca c ignorable.— 6. B, temibilitat e ytabilitat ... son les

coses (M, res).— 7. B, c a temibilitat : M, et ad timorem.— 8. B, exella.

— 9. B exella ... malificar e minorifica e els altres.
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per rahó'daçò se segueix natural enlaçament^ damar e

d entendre coratjosament bo gran c durable amar, cons-

truït e vestit de bo gran^ bonificar magnificar, c les altres;

car més es natural cosa a la volentat amar aytal amar e

a 1 enteniment entendre aytal amar, que amar amar per

amar^ les coses terrenals, per lo qual amar e en lo qual

amar son perits"* bonificar magnificar, e les altres.

3. Contra natura es amar coses vils c desamar coses

nobles, e contra natura es més entendre les coses vils que

les coses nobles: donques, es segons natura d amar e

dentendre, lo contrari^ daqucstes coses damunt dites; per

la qual natura e contraria natura poden los homens, qui

ausen^amar c entendre, ligar lur volentat a be amar c lur

enteniment a ver entendre.

4. En amor està amar per la primera entenció c te-

mor està^per la segona. Don, per amor daçò, animositat

de coratge està naturalment denant temor en amor, per lo

qual aenantament^ natural pot hom ligar sa volentat a be

amar; e açò mateix se segueix del enteniment, en 1 enten-

dre del qual, afirmació està per la primera entenció c ne-

gació per la segona.^

5. Si natural cosa es haver temor de fam set calt

fret treball e exili e perill c mort, contra natura es haver

temor de bo gran durable remembrament enteniment c

voler; e si contra natura seria vendre sa volentat e son

enteniment per aur c argent, contra natura es donar son

voler e entendre a malvats nodriments. On, com açò sia

enaxj, donques, per totes estes coses damunt dites e per

moltes daltres semblants daquestes, axí com si'^tembre

son enemich es saviea, no tembre son amich'^ es vilania, es

donada doctrina a encercar les coses naturals ab les quals

j. M, exaltatio.— 2. A, manca bo gran.— 3. A, per amor. — 4. BMc,
per lo qual amar son petits (M, parva).— 5, M, igitur, (B, manca es)

secundum naturam est amaré et intejljgere contrarium. — ó. B, gosen : M,
gaudent.— 7. B, hi esta.— 8. B, adenantament.— 9. B, primera.— 10. BM,
ometen si.™ ji. A^ amich : ABMc, enamich.
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hom pot naturalment haver audàcia e temor a be amar c

a ver entendre, en aquell be amar e entendre Ügar c or-

denar sa volentat e son enteniment.

j 3. De la .xiij." regla qui es de sperança

L•líSTK regla de esperança es assignada en esta art per

cncercar les natures e les propríetats ab les quals hom
pusca ligar e induir* la volentat a be amar e 1 enteniment

a ver entendre, axí com per ^ 1 esperança que hom ha en

Deu segons la natura c les proprietats de nostre senyor

Deus; cor per esperança de Deu,^ bonea granea duració

poder, c Jes altres, aduen en home bo gran durable e

poderós, c les altres, esper,'* qui es obra de bona gran du-

rable e poderosa esperança. D on, tocant hom sa volentat

ab aytal esperança, es la volentat ligable a be amar, com

sia açò que per esperança aytal sia amable ab amabilitat

bona gran durable, e les altres. Açò mateix se segueix

del enteniment, al qual la esperança damunt dita es intelli-

gibla sots rahó de vera^ bona gran e durable, c les altres,

intelligibilitat; c car^ en la volentat està naturalment part

amativa e en 1 enteniment entellectiva, segueixse que per

rahó natural, adonques cant hom dona per object al ama-

tiu amabilitat e al intellectiu intelligibilitat, e majorment

sots ra]\ó de esperança damunt dita, que adonchs la vo-

lentat ella mateixa enlaça son amatiu ab lo amable, c I en-

teniment son entellectiu^ ab lentelligible.

2. La divinal bonea es tan alta e tan honorable,* que

per sí matexa es digna de ésser amada e entesa; e açò

mateix se segueix de la sua granea^ duració poder, e les

I. B. entendre : M, intenderc.— 2. BM, sense per.— 3. BMc, car

esperar de Deu.— 4. A, c esper : M, sperare.— 5. BM, manca vera.

—

6. A, afegeix les altres latxal.— 7. B, Jentellectiu.— 8. B, diuina ... hon-

rable.—9, B, bonea granea.
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altres. D on, adonchs com algun home preposa fer algun

be especialment per amar Deu e conèxer, e li esdevenen

algunes adversitats e contraris quel empatxen^ a complir

aquella bona obra que preposà^ fer, si adonques aquell

home toca sa volentat e son enteniment de esperança sots^

rahó de la bonea de Deu, enaxí que sespera en la'* ajuda

de la bonea de Deu, adonques la bonea de Deu, qui ama

sa semblança, clarificarà,^ en aquella sperança, bondat ab

granea damança e de sciencia, ab la qual clarificació ligarà

lamant afamar sa volentat e I enteniment a entendre en

bonea granea, e les altres, de esperança.

3. Esperar de Deu do de consell^ ajuda e perdó, es

pus natural cosa que esperar aquestes coses d altra cosa

que no sia Deu, com sia cosa^ que Deus sia molt mes li-

beral en donar ajudar aconsellar,^ e les altres, que negun

altre. On, per açò cant hom de Deu més se confia, a ses'^

necessitats, que en sa força o en sa riquea o en son sèn o

en senyor terrenal o en amichs, e axí de les altres coses

semblants, adonques en la virtut e en la natura ^^ de son

esperar liga hom sa volentat a bon esperar e son enteni-

ment a ver esperar.

4. Esperar de Deu perdó, esperar do de la miseri-

còrdia de Deu, esperar aquell do ^^ sots rahó de perdonar

grans colpes pecats torts e deffalliments, es^^ esperar sots

rahó de gran do de misericòrdia; emperò esperar aytal do

de perdó sens amar e entendre la justícia de Deu, qui es

una cosa mateixa ab la misericòrdia, no es esperança ab

la qual hom pusca ligar sa volentat a bo amar e son ente-

niment a entendre coses veres, ^'^ car aquella esperança es

1. A, espatxen tatxat empatxen : B, empachen.

—

2. B, proposaua.

—

3. A, teta? sa volentat ... [vest] sots.—4 BMc, que esperen la.— 5. BMc,
clarifica.— 6. A, al : B, en.— 7. B, esperar dew do consell : M. sperare a

Deo donum, consilium.— 8. B, sia aço — 9. BMc, aiudar consolar e con-

sellar.— jo. B, en ses.— 11. BMc. o en son seny o en sa honor ... o

(M, et) enaxi ... semblants a aquestes ... o en la natura.— J2 B, aquell

(sense do) : M, illa.— 13. A, [es] : B, manca. — }4 B, a ver entendre.
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sens forma e es contra la misericòrdia de Deu; mas cant

lo peccador ama e entén la justícia de Deu e la sua obra,

la qual es no do de perdó, ans es judici amable vertader

[ en punir Deu home peccador de sos mortals falliments,^

^Kadonques ab aquell amar e entendre que hom fa^ de la

^^justicia de Deu e de sa obra, liga sa volentat a be amar e

^Bson enteniment a entendre ver.^

5. Amar e entendre la obra de justícia, e desamar c

oblidar'* lo do que la misericòrdia dona, no es bon amar

ni ver entendre, enaxí com amar e entendre lo do que^la

misericòrdia dona, qui no es bon amar ni ver entendre si

hom desama e ignora la obra de la justícia de Deu; mas

com lo peccador les dues obres, ço es a saber, perdonar

e jutjar, ama e entén egualment, car amables c intelligi-

bles son egualment en bonea granea, e les altres, adonchs

ha bon amar e ver entendre lo peccador,^ ab lo qual se

vist àbit de esperança; en lo qual hàbite ajusta^ misericòr-

dia e justícia: misericòrdia a perdonar e justícia a punir;

e car lo peccador fa tot quant pot a honrar la misericòrdia

e a tembre^ e amar la justícia de Deu, adonchs consent la

justícia de Deu a misericòrdia que done'Io do de perdó,

lo qual consentiment fa ab granea de bonea duració, e les

altres; del qual do e consentiment es influït lum d amor a

amar e de saviea a entendre.

6. Tant es'O alta e nobla virtut esperança que hom ha

f.n Deu, e tant se cove a Deu^' que hom sesper en la bonea

granea de Deu, e esperança es a hom tan necessària, que

Deus vol, en qual que estament, alt o baix, hom sia, que

haja '2 esperança tota hora en Deu; e per açò dona Deus

als homens moltes de benenances en est mon, e fa als

homens moltes de gràcies, per tal que hom, enaxí com

1. B, caJderó.— 2. A, hom que fa.— 3. B, a ver entendre sense caí-

deró.—4. M, ignoraré— 5. B, qui.— 6. A, adonchs lo bon amar ... del

peccador.— 7. M, conjungitur habitua spei in quo hahitus conjunjjitur.

•^ií. A, e tembre. — 9. A, dona : B, do.— 10. B. en. — 11. B, en deu.

—

17. B, vol que en aquell estament en que es alt o baix I om haia.
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rcb de Deu aquells dons c aquelles gràcies, que enaxí

esper delí altres gràcies e altres dons' majors; e encara

dona Deus als homens moltes tribulacions per ço que

hom se confiu e sesper en la sua ajuda; car molt meilor

cosa es sostener treballs persequcions adversitats fam set

malaltia calt fret paupertat^ desonor, e les altres coses

semblants a aquestes, e haver esperança en Deu qui ajuda

a totes estes coses a sofrir' per la sua amor, que no es no

sostenir neguna d aquestes coses e haver les prosperitats

d aquest mon, e no haver esperança en Deu.

7. Lo príncep com se confia en la força de son po-

ble, de son castell, de sa ciutat, o en son thesaur, e axí

de les altres coses semblants daquestes,'* no pot tant, per

totes estes coses, ligar sa volentat a be amar ni son ente-

niment a entendre coses veres, com fa adonchs com se

confia en la força de son offici, lo qual li ha Deus donat

per regir son poble; car pus forts^ cosa es la final enten-

ció per la qual Deus là feyt príncep e regidor de son

poble, que no son totes les coses damunt dites, com sia

açò que aquella fi per la qual es rey, es per açò que a

son poble faça Deus amar c conèxer, honrar e servir. On,

per açò, per aytal confiança, qui es figura de esperança,

pot hom ligar sa volentat en amar bondat e son enteni-

ment en entendre^ coses veres e amables.

8. Esperar de son amich consell socors e ajuda per

força de les coses corporals, no es tan gran esperança

cant es esperar^ de son amich bo savi vertader consell c

ajuda en^ coses esperituals; e açò mateix se segueix en

lome quant ^ es bo e savi, qui més se pot confiar en sa bona

volentat c en son bon seny, que en ses riquees ni en les

altres coses corporals, com sia cosa que esperança qui 'O sia

I. B, altres dons e gràcies,— a. B, pobetrat.— 3. B. sofferir.— 4. B,

tresor ... semblants fome/ d aquestes).— 5. A, fort.—6. M, ad amandum ...

ad (B, a) intelligendum.— 7. BMc, com esperar.— 8, B, en les.— 9. B^

en lom com,— 10. BM, sense qui.
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de coses esperituals formalment c de corporals' es figural-

ment. Don, per totes estes coses e per moltes daltres, es

donada regla e doctrina com, sots forma e rahó de espe-

rança, hom encerch les natures e les proprietats ab les

quals e per les quals sapia ligar e cndur^ sa volentat en

amar granea bonea, e les altres, e 1 enteniment a entendre

d aquelles coses veres.

14. De la .xiiijf regla que es de consolació

O ccAsió de desconsolació^ majorment està en .iij. ma-

neres, les quals son: quant hom fa falliment contra Deu, e

sí mateix, c son proïsme. Don, per lo contrari, consolació

està en les .iij. coses matexes, ço es a saber: consolarsc

en Deu, en sí mateix, c en son proísme. Don, com la con-

solació e desconsolació sien coses amables c intelligibles,

ab la natura daquella amabilitat e intel•ligibilitat pot hom
ligar sa amativitat a amar e sa intellectivitaf^ a entendre

la consolació e desconsolació damunt dita, tocants la ama-

tivitat ab la amabilitat,^ c ab la entelligibilitat la entellec-

tivitat, ajustant a aquell tocament granea^ de bonea e de

veritat.

2. Desconsolació no sestén fora falliment que hom
haja feyt; car en esscr menyspreat aontat robat turmentat

a tort, ^ nos tany desconsolar, com sia consolació aytals

coses sofrir per guanyar virtuts e per esquivar vicis; e car

aytal consolació es amable e intelligible, per açò ab la

natura de sa amabilitat e entelligibilitat pot hom ligar sa

volentat en amar virtuts c esquivar vicis, e son enteniment

d entendre^ coses veres.

I. B, figurals.

—

1. B, induyr.— 3. A, [de] desconsolació {serà de
sconsolació? Cfr. n° 5 - pàg, 76. noïa 5).— 4. 8, intellectuytat.— 5. A,
la amabilitat ab la amatiuítar.— 6. M, conjungendo illum ^B, aiustant

aquell) contactum cum magnitudine.— 7. BMc, acotat.—8. B, virtut ...

vici ... de (M, ad) entendre.
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3. Si hom sosté alcuns trcbals per nostre senyor

Deus, en aquells treballs nos cove desconsolar, car més

es Deus bo quels treballs nohibles, e més es lo be que

hom naconsegueix quel mal quen sosté; e car a açò qui es

més de bé es la volentat més ligable que al menys de be,

per açò en la natura d aquell més està vertut e rahó' ab la

qual la volentat pot ésser ligada en amar, consolant se en

lo més aver e en lo menys perdre; e açò mateix se segueix

del enteniment.

4. En perdre dinevs, possessions, amichs e parents,

delits e honraments, no ha tan gran perdiment com ha en

perdre bon pensament ajustat de bo gran durable poderós

e vertader amar e entendre. Està, donques, desconsolació

en lo perdiment daytal pensament, c en recobrar lo està

consolació,^ la qual consolació es naturalment desirable e

intelligible; ab la qual natura son volentat e enteniment li-

gables segons via de consolació.

5. Cant hom consira^Deus ésser, e que aquell seu

ésser es tot bo gran eternal poderós, e los altres, negun

non ésser no es'* occasió de desconsolació,^ com sia açò

que ésser sia més que privació. Ni encara, enaxí conside-

rant Deu, negun ésser qui sia mal no ha natura de ésser a

home occasió de desconsolació, amant hom, emperò, aquell

ésser de Deu enaxí considerant^ com damunt dit havem.

D on, per açò enaxí considerar I eser de Deu, es considerar

qui enduu^ consolació e lunya a hom desconsolamcnt; per

lo qual induiment natural es la volentat disposta a voler

bon amar c 1 enteniment a entendre veritat damar.

6. Si Deus res no fos, desconsolació fóra major que

consolació, car més fóra de mal que de be, e de fals

que de ver; mas car Deus es, es^ més de consolació que

1 M, quia in natura íllius est major virtus, est rstio.— 2. A, manca

fins al mot conso\zc\ó finaí 4^1 paràgraf

.

— 3. B, com hom considera.

—

4. B, nengu no ésser es es.— 5. A, occasio de sconsolacio.— 6. B, consi-

deraut?: M. consideratum.— 7. M, consideratur quod inducaíur (B, que

endueix).—8 B. manca aquest segon es.
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de desconsolació, e de be que de mal, c de ver que de

fals. D on, per rahó d açò, ab totes estes coses enaxí con-

siderades, e ab les altres semblants d aquestes, pot hom
ligar e dur sa volentat e son enteniment, sots forma de

major consolació, a bon amar e a ver entendre.

15. De la ,xv' regla que es de contricció e de

consciència.

J^ encercar los començaments e les natures ab les quals

hom sapia, per artifici, ligar e amenar^ sa volentat a bon

amar e son enteniment a ver entendre, cove encercar la

natura c la proprietat de contricció e de consciència, per

tal que puscam venir als habites quels començaments ne

prenen adonques com son jutjats^ sots rahó de contricció

e de consciència.

2.^ Enaxi com de bon amatiu e de bon amable naix

bon amar sots hàbite de bona amor, enaxí de bon pene-

diu c penedible, sots hàbite de contricció, naix bon penedi-

ment. Sots aquest hàbite de contricció està la volentat

quis penet quant* ha errat e peccat contra nostre senyor

Deus, sia que poch laja amat o quel haja desamat. Estant

enaxí la volentat sots hàbite de contricció, ha passió, car

contricció ha natura de donar passió a la ànima e al cor

sospirs e als ulls plors e al cors afliccions;^ e car sobre

fi de passió està fi de repòs, segons que en la segona

regla significat havem, per açò la volentat qui està en

passió, ha natural exalçament que de passió trespassa e

puja^ a repòs, lo qual repòs li es amable, ab la qual ama-

bilitat es ligable a be amar quant trespassa de contricció

a repòs. D on, per amor d açò vol esta art que hom endu-

1. A, Jigar a menar. — 1. DMc. prenen jutjats jutjants. (M, judl-

cantes).— 3. B, sense ealderó.—4- B, ques penit com passim (per quant),
— 5. B, e al cor» sospirs ... e als cors affliccjons.— 6. B, trespas c puig.



78 Ramon Lull

ga sa volcntat a contricció, membrant c entenent los falli-

ments que ha feyts contra nostre senyor Deus.

3. Hom pot enduir' sa volentat a contricció ab los

començaments d esta art, axí com amar bondat granea, e

les altres, c amar granea duració de bo gran durable

amar; e car totes estes coses, e les altres semblants, son a

home possibles e sien a home naturals rahons sots forma

dels començaments de quedes ajustat, pot hom ligar sa

volentat a contricció; cor amar bonea^ab granea damar,

aduu penediment de peccats c defalliments, c lo penediment

aduu contricció, sens la qual lo penediment ésser no por.

4. ^ Es, donques, donada doctrina com hom sapia en-

duir sa volentat a contricció, següent los començaments e

lurs rahons, lo qual seguiment es naturalment amable; e açò

mateix se segueix del ligament del enteniment^ a ver en-

tendre: car enaxí com en la^ volentat està natural enclina-

ció a airar les coses per les quals es desviada de natural

repòs, qui es sa fi,^ enaxí en 1 enteniment està natural en-

clinació a entendre les coses per les quals es desviat de

repòs, e va a passió^ com aquelles coses pren sots hàbite

de, consciència, enaxí com la volentat qui les pren sots

hàbite de contricció; estant 1 enteniment sots hàbit de

consciència, està sots passió, la qual passió li es natural-

ment negable^ e ignorablc sots forma daffirmar c entendre

son repòs, qui es sa fi. D on, per rahó d açò 1 enteniment,

sots rahó de consciència, '0 es ligable a ver entendre.

5. Enduir pot hom sa volentat a desamar la passió

que I enteniment ha sots hàbit de consciència, e lentcni-

ment pot hom enduir e amenar a entendre la passió que

la volentat ha sots hàbite de contricció adonchs cant hom
fa raesclament dels dos habites damunt dits; car per len-

1. BMc, sense caUeró o pot induyr.— 2. B. dels quals.— 3. B, car

amar bondat.—4. B, sense caldera.— 5. B, del enteniment del ligament.

—6. A, com la.— 7. BMc, del natural ... la fi.— 8. BMc, e na passió.—

9. BMc, es (manca li) naturalment ligable.— 10. M, contritionis.
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laçament c mesclamcnt d aquells c per la participació de

les dues' potencies, com sia açò que la .j.* en laltra haja

sa unitat bondat granea, e les altres, es natural enclinació

a cascuna de les potencies com la una ajut a 1 altra e que

la una haja passió en la passió^ de la altra.

6. Estant^ home ociós en quant no fa bon gran dura-

ble'* amar ne no fa dels bens temporals tot aquell be que

poria e fer deuria,^ adonchs per aquella ociositat està

làbite de contricció en potencia; e açò meteix se segueix

del hàbite de consciència^ adonchs cant hom no fa ver

gran e durable entendre. On, aquests dos habites pot hom
adur de potencia en actu siguent lo procés d esta ^ art, ço

es a saber, discórrer per los començaments e mesclar los

uns en los altres segons la natura d aquells, e que la vo-

lentat es apta^ a amar contricció e 1 enteniment a entendre

consciència, segons que dit havem e segons lartiffici el

procés de la art.^ Donques, aportats los dos àbites de

potencia en actu, està volentat'^ ligada sots contricció, per

la qual està ligada a be amar, e Icnteniment, sots conscièn-

cia, està ligat a ver entendre.

1 6. De la .xvjf regla que es de pasciencia

/%B paciència pot hom ligar sa volentat a bon amar c

son enteniment a ver entendre, aplicant hom los comen-

çaments de la art a paciència, dels quals començaments

elegim .iij., los quals son: majoritat egualtat menoritat,

a donar doctrina ^com>, amenats aquests començaments a

paciència segons la forma consegüent, '^ sapia hom ab pa-

ciència ligar sa volentat c son enteniment.

I. B, lo cnlascamcnt c mesclamcnt ... de Ics dos usual (per ducs).—
2. BMc, manca en la passió — 3 B, estar.—4. BMc, bo gran c gran e

durable.— 5. B, que fer poria e deuria-— 6. BMc, afegeix qui està en
potencia.— 7 B, deia.— 8. B, es (M, sit) habita.— 9. BMc, afegeix appar
manifestament. — 10. B, la volentat.— ii. M, quam sequendo.
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2. Manifesta cosa es que paciència es cosa bona,

car de bones semblances es^ ajustada en la humana rahó, c

certa cosa es que paciència es vera, car de veres coses

es; e car paciència es bona cosa, es amable, car tota cosa

bona es amable, e car es vera, es intel•ligible, com veritat

sia object de enteniment. Es, donques, paciència amable^

e intel•ligible, en la qual amabilitat e intelligibilitat posen

los altres començaments lurs semblances, axí com granea,

que hi posa granea de amabilitat e cntelligibilitat,^ c du-

ració durament damabilitat c entellegibilitat, com sia açò

que en paciència bonea granea duració, e les altres, hajen

concordança; e car cascii daquests començaments'*^ posa en

paciència sa semblança, per açò se segueix que paciència

sia amabla e intelligibla en tal manera, que sia bona gran

e durable.

3. Granea de paciència cove estar sots .iij. termens,

ço es a saber: que hom sia pacient a major de sí mateix,

a cgual de sí mateix, e a menor de sí mateix. Sens aquests

.iij. termens paciència no seria gran en home, e car en

aquests .iij. termens està paciència gran, la sua granea es

naturalment en aquests^ .iij. termens amabla, e sa poquea

airabla; per la qual amabilitat e airabilitat es la volentat

naturalment ligable a amar granea de paciència e a des-

amar son contrari, com sia açò que natural amatiu sia

assignat a la damunt dita amabilitat, e natural airatiu a

la^ airabilitat, lo qual amatiu e airatiu es de la essència c

natura 7 de la volentat. Aquest amatiu es ajustat ab bonifi-

catiu magnificatiu duratiu, e les altres:^ don, per rahó

daçò,^ en tocant la granea de la amabilitat e pasciencia,

toca hom la bonea de la amabilitat ab boniíicatiu, e los

altres. Don, per rahó daçò tots los termens confluen^Oc

I. B, manca es.— 2. A, bona.— 3. BM. passen a laltre mot integiJJí-

gibilitat.— 4. BMc, manca començaments.— 5. BM, ometen aquests.

—

6. B. e Ja.—-7. B. e natura repetit.— Z. BMc. durificatiu e los altres.

—

9, A. salta aï altres mots per rahó daçò.— jo. B, confluxen.
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concorren a lurs objects naturals a ligar la volentat a amar

granea de paciència, c açò matex a amar bonca duració

de paciència, emperò ab que lo tocament de la potencia e

lo object^ sia fet segons orde de natura e segons la manera

que la art ensenya en açò que dit havem e dir proposam

seguint lo procés de la art.

4. Estar pacient sots son major, es obra dejusticia

e de prudència: de justícia, car les coses menors deuen

haver passió sots les coses que han més de bondat e de

noblca e qui en les coses menors han senyoria; e estar^

pacient sots son major, al qual hom ha feta injuria, es

obra de justicia, e encara de prudència; car de la inpa-

ciència li poria mal venir, com sia açò que les coses ma-

jors sien pus^ forts que les menors.

5. Estar pacient sots egual de sí mateix, es obra de

caritat e desperança: de caritat, enaçò que hom deu amar

son proïsme axí com sí mateix; es obra desperança en

açò que en axí com hom es pacient a son par, li dona

occasió que en semblant cas li fos pacient.

6. Haver paciència sots menor de sí mateix, es obra

de humilitat, de fortitudo, e d ensenyament, ' c de les altres

coses qui son semblants d aquestes. E car totes estes coses

damunt dites sien amables, son rahons^ab les quals hom
pot ligar sa volentat, sots hàbit de paciència, a bon amar;

c açò mateix^ pot hom fer del enteniment, lo qual es liga-

ble a ver entendre sots hàbite de paciència, com sia açò

que totes les coses que sots forma de volentat dites 7 ha-

vem, sien en axí entelligibles com amables.

7. En axí com perfecció de forma es acció, en axí

compliment de matèria es passió. D on, en axí com natu-

ralment per artifici lo metge pot apparellar la matèria

per la qual natura sajuda contra malautia, en axí per art

I. B. ab aquell tocament de pasciencia el obiect (M, patientiae et

objecti) —í. B. estant (sense e).— 3. B, plus passim.— 4. A, denseyament.

— 5. BMc, sots raho.— 6. A, manca mateix.— 7. A^ [que] dites.

Amatiya. -6
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pot hom aparellar la volentat a amar paciència contra

inpaciencia, com sia açò que paciència sia semblança dels

començaments dels quals la volentat es ajustada material-

ment, ço es a saber, bonificable magnificable, e les ' altres;

e car la volentat ha natural enclinament a amar sa sem-

blança, per açò ab sa semblança es ligable a be amar; e

açò mateix se segueix del enteniment.

j 7. De la »xvijf regla que es de satisfacció

%3atisfacció cove en dues maneres considerar, ço es a sa-

ber, segons necessitat de les coses e segons contricció c

consciència. 2 Segons necessitat, axí com bonea, e les al-

tres, qui satisfà a granea de sí mateixa habitualment, estant

granea bona sots^ rahó de bondat; e açò mateix fa granea

qui satisfà a bonea, estant bonea vestida de granea en quant

granea es hàbit de bonea. Aquesta satisfacció es necessà-

ria; car si bonea no satisffeya a granea, et e converso^

bonea granea ni'* les altres parts de que home es ajustat,

no haurien compliment per lo qual home pogués ésser de

elles constituït; mas car la .j.* part satisfà a 1 altra de sí

mateixa, se segueix la substància que es ajustada de les

parts essencials, les quals son bonea granea, e les altres,

romanent ^cascuna part ço que es e estant la una part hàbite

de 1 altra; per lo qual hàbite se segueixen los accidents de

la substància. Es, donques, esta satisfacció necessària, per

tal que pusquen esser^ les coses substancials e accidentals.

2. ^ Es encara necessari que natura* e proprietat de

bonea, e açò mateix de granea, e les altres, satisfaça a

tot açò que es necessari, sots rahó de bondat, a boniffi-

catiu bonifficable bonifficat bonifficar, el e converso; car

1. B, los.— 2. B, de concicncia calderó.— ^. A, c sots.— 4. B, ne gra-

nea ne passim.— 5. A, trametent.—6. A, manca ésser.— 7. BMc, sense

catderó.-'S. M, necessària (satjsfactio) ut natura.
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sens aytal satisfacció seria defalliment en los comença-

ments sobirans e simples dels quals devallen los composts

constituïts delís, los quals son animals plantes e mctaills,

e encara los corsos' celestials.

3. Es encara altra satisfacció molt necessària, ço es

a saber, que hom^ satisfaça a Deu ço que li pertany, axí

com fer a Deu reverencia e honor, amar e servirlo de

son poder e sobre totes coses, com sia açò que la fi per

que hom es creat, es amar e conèxer, servir c honrar

Deus sobre tot quant es, c conèxer e atribuir a Deu tota

perfecció e tot compliment sens tot defalliment.

4. Segons açò que dit havem de satisfacció necessà-

ria, es donada doctrina com hom artificialment sapia ligar

sa^ volentat a bo amar c son enteniment a ver entendre

sots hàbitc de necessitat e de satisfacció, ço es a saber,

que hom satisfaça a la volentaf* dels habites qui li son

necessaris a bo amar, e al enteniment atreta!, los quals

ha mester a ver^ entendre. Aquesta satisfacció fa hom a

la volentat e al enteniment, seguint I artifici cl procés de la

art e de sos començaments, ço es a saber, que a la vo-

lentat satisfà^ la art encercant los objects qui son bons e

amables, e al enteniment satisfà per los començaments,

encercant aquells objects qui son vers e intel•ligibles en

los començaments. D on, per rahó del atrobament que la

art fa dels objects damunt dits, dels quals fa satisfacció

en quant los dona a les potencies a les quals aquells ob-

jects son necessaris, amena la art amdues les potencies al

subjecta d esta art, ço es a saber, que la volentat haja bon

amar e 1 enteniment ver entendre.

5. Satisfacció qui es feta segons contricció c cons-

ciència, se fa adonques^com per rahó de contricció c

1. B. plantes metells c encara les cosos.— 2. B, necessari a ço que
(M, ad id ut) hom.— 3. B, [sa].— 4. A, ab volentat.— 5. A, hauer.—6. B,

ço es que ... satisfaça ('(Tcí ( tf /« Unea següent). — j. B, abdos les poten-
cies ab (M, cum) subiect.— 8. B, donchs.
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consciència son donats al cor penediments oracions e sos-

pirs, e als ulls plorsJ e a les orelles sermons e bones

paraules, e al gustament dejunis, e al sentiment romeries

peregrinacions lassaments calors fredors e afliccions, e a

les mans bones obres e satisfacció dels torts que ha feyts

a Deu e a son proïsme. Aytal satisfacció ensenya la art

haver a aquells qui segons son procés ensegueixen c pro-

ceexen;2 car en açò que la art encerca c troba la natura

de les coses e de sos començaments ab figures regles^ dif-

finicions condicions e qüestions, atroba e ensenya satis-

facció de les coses damunt dites; e car aquelles satisfac-

cions son amables e intelligibles, satisfà la art d aquelles

coses a les dues potencies, a les quals es naturaH enclina-

ció com prenga^ objectivament les satisfaccions que dites

havem, per la qual enclinació natural e per larteffíci de la

art, es amenada la volentat a bon amar c 1 enteniment a

ver entendre, en lo qual bo amar se liga la volentat amant,

e en lo qual ver entendre se liga 1 enteniment entenent.

1 8. De la .xviij' regla que es de consideració

CéH considerar les coses segons açò que son considera-

bles, se liga la volentat a amar coses amables e airar les

coses^ desamables; car en aquell consirar concorren tots

los començaments influir al amatiu amabilitat, estants en

aquella amabilitat les semblances dels començaments; e

açò mateix fa en la airabilitat segons manera de dessem-

blances,^ les quals estan en la airable,^ qui es de coses

dessemblants als començaments, les quals son airables, axí

com malea qui es desamable per ço car es desscmblant en

contrari a bonea, e axí de les altres.

1. B, penidents ... pols.— i. BMc, a fer e haucr a aquells (A, aquell)

... pròccs proceexcn— 3. B. manca regles.—4.. A, natura.— 5. BMc, pre-

nen.—6. B, ayrar coses.— 7. A, de semblances.—8. M, in odibilitate.
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2. A ligar amor a amar* ésser, cove consirar no ésser

del qual es hom creat e esdevengut; car en aytant quant

al amatiu es natural cosa amar ésser c asirar^ no ésser, es

ligable a amar ésser; e car ésser es dels començaments

d esta art, es amatiu ligable a amar ésser ab los comença-

ments d aquell ésser, en considerant ^ aquells sols forma de

ésser c de no ésser.

3. Considerant hom aquelles coses de Ics quals es

compost, es ligable a amar aquelles coses, com li sia

natural cosa amar son ésser mateix, e en amar** sí mateix

son sos començaments considerables. Aquests comença-

ments son bonea granea, e les^ altres, c son amables a

ésser considerats segons què son e quals son; car los uns co-

mençaments son considerables sots rahó de substància, els

altres sots rahó d accident, axí com bonea substancial qui

es part de la substància, e accidental, axí com bonea, qui es

qualitat, estant home bo per amar virtuts c per airar vicis.

4. En considerar home^Ia final entenció per que es

creat, ni per que es ço que es, ni ajustat daytals comença-

ments e no d altres, amena aquell a ligar sa volentat a la

fi per que es creat; car 1 ésser de cascú de sos comença^

ments ha natural estinct a aquella fi ^ per que es creat, ço

es a saber, conèxer Deu c amar honrar servir ab bonea

granea duració, e les^ altres. Daqucst ligamcnt nos pot

deffendre la volentat dementre que hom consira la fi ab

granea de bonea^ duració, e les altres.

5. En consirar hom la breu vida daquest mon, els

perills en que hom hic està, els treballs que sosté, ni com

los plaers daquest mon son de poca duració e utilitat, e

consirar en la mort e en lo podriment e la pols en que

son cors ^^ esdevé après la mort, e en lo lexament que hom

1. BMc, amor e amar.— a. B, en aytant com ha 1 amatiu ... a amar
ésser e ayrar.— 3. A, c considerant.—4. B, a amar aquelles co lia natu-

ral cosa a amar... c amar.— 5. B, los.— 6. B, Com sia home.— 7. A,

omet fi.— 8. B, els.—9. BMc, mentre ... considera la íï ab bonea granea.
— io. B. e en considerar ... e pols en que som cors.
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fa dels bens temporals e damichs, Jos quals han^ hom en

oblit, e en les altres coses semblants a aquestes, se liga

1 amatiu a amar 1 altra vida c a menysprear aquesta, lo

qual ligament creix e multiplica en discorrent aquella

consideració segons lo procés damancia.

6.2 Considerar colpes c torts e peccats e falliments

los quals ha hom feyts contra Deu, sí mateix, e son proís-

me, adonchs per aytal consideració es moguda la volentat

a desamar aquells deffaliiments c a amar virtuts, c recórrer

I amatiu a la divina misericòrdia, la qual es amabla ab bo-

nea granea,^ c les altres, e recórrer a la divina justicia, la

qual es temable ab granea de bonea, e les altres; c per açò

es lamatiu ligable a amar e a tembre nostre senyor Deus.

y. Considerar les penes infernals es granea de malea

de duració'* contrarietat odibilitat, e considerar aquelles

en tan gran quantitat de malea odibilitat contrarietat, com
en quantitat de perdurable duració, e considerar la priva-

ció de la sobirana glòria quels homens dampnats perden

en tan gran granea de bonea poder saviea amor concor-

dancia fi egualtat, com es la granea de perdurable duració,

donques per rahó daytals consideracions es la volentat li-

gabla, sots forma damativitat,^ a amar coses bones, e sots

forma de odibilitat, a desamar coses males.

8. Consirar la glòria de paradís, e consirar la glòria

^

ab los començaments d esta art e segons son procés, adon-

ques es amor ligabla a bon amar, en lo qual bon amar es

amor aytan ligable en granea de bonea duració,^ com es lo

consirar en ésser constituït de granea de bonea duració, c

les altres. On, dementre dura lo consirar, amor no si pot^

partir d amar, nil consirar no pot defallir dementre dura

la influencia de granea en bonea duració, ef e converso.

i. B, ha.— 2. B, senss catderó.— 3. BMc, ab granea de bonea lliçó, pot-

ser, més genuïna.— 4. BMc, es (B^ e : M, et) maJea de granea e maica de
duració.— 5. B, de motiuitat.— 6. B, de parays e considerar usual aque])a

glòria.—7. A, manca duració.— 8. A, no si (si = se?) pot : B, nos pot.
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9. En consirar Deu segons la forma de contempla-

ció, la qual se conté en la .x.* regla,' e consirar en Deu
segons la jj.* regla, e les altres, adonques cove de neces-

sitat que en aquella consideració sia la volentat ligada a

amar Deu e a desamar^ totes aquelles coses qui a nostre

senyor Deus son contraries. Aquest ligament es durable

en aytant cant Deus influex ses semblances en aquest con-

sirar, e en aytant com amor reb aquestes semblances;

mas cant la amor no vol reebre' aquelles semblances, en

quant la memòria oblida e 1 enteniment ignora aquelles el

procés de la art, e la volentat se gira a amar lo contrari,

adonchs es la volentat desligada"* d amar c roman en la ira

de Deu; e car la art dona manera e doctrina, segons que

appar en son procés, de membrar e entendre segons gra-

nea de bonea^ duració, e les altres, dona manera e doctri-

na de ligar e amar^ Deus segons^ açò que Deus es e segons

les obres que ha en sí mateix dedins, e fora sí mateix en

les® creatures.

I. B, deena regla. — 2. B, ligada amar deu e desamar.— 3. B, aquel

considerar ... aquelles semblances ... quant amor no uol rebre.—4. M
in (B, en) voluntate disligatur.— 5. A, bona.—6. M. ligandi voluntatem
ad tmandum. — 7. A, segons que (que tatxal).~S. B, e les.
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De la ferça part que es

De diffinicions

IFFINICIÓ, cn aquesta art, es propria e expressa

manifestació del ésser c de les proprietats de

cascú començament. Les diffinicions d esta art

son en dues maneres:^ la primera manera es de .xviij. dif-

finicions de la Jlrt inventiva per les quals los començaments

son diffinits, estant cascun diffinit segons sa propria diffi-

nició;^ segona manera es de .xviij. diffinicions atribuïdes a

amar sots forma de les diffinicions primeres.

2. En aquesf* tractat de diffinicions preposam pro-

cehir en .iij. maneres: la primera es en fer les diffinicions

primeres c en esplanar aquelles;^ segona manera es en fer

les diffinicions segones^ e csplanarles; terça manera es en

ligar c concordar ab les regles les diffinicions primeres c

segones.^ E la intenció per la qual aytal procés preposam

tener, es per açò que donem art e doctrina a ligar una

diffinició ab altra regladament, e aplicar a prepòsit* aquell

ligament loqual,^ per tal que ab aquell ligament, qui es

amable e cntelligible, puscam amenar e ligar la volentat a

amar coses bones, c 1 enteniment a entendre coses veres.

I. B, De la quarta part d aquesta art. INoti's que fotes les rúbriques son

de B, i que manquen en A, com també Jes caplletres, —i. B, catderó.— 3. B,

caUeró.—4. B, aquesta.— 5. B, catderó. — 6. B, secundaries. — 7. B. secun-

daries — 8. B. ab J altra... al propòsit. - 9. A, lo qual (local?) : BM, manca.
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3. ^ Lo procés de cascuna rúbrica de les diffinicions,

departim en .iij. parts:^ la primera part apcllam primer pa-

ràgraf], e la segona segon, e la tcrça terç;^ c açò fem per

entenció que les parts puscam allegar en les solucions de

les qüestions, que en esta art preposam determenar, ab les

diffinicions e ab les regles, en tal manera que la conclu-

sió d aquelles qüestions sia concordant ab cascuna de les

.iij. parts, o"* per manera damabilitat entclligibilitat e affir-

mació, o per manera de odibilitat ignorabilitat e negació,

estant cascuna de les .iij. parts^ universal al qual e en lo

qual son encercats los particulars desirats a ésser arnats

c enteses.

I . De bondat

BONEA es açò per rahó de la qual^ bo fa be, e açò ^n

tant, que bona cosa es ésser e mala cosa es no ésser*

Bonea es començament universal sobre lo qual no ha

negun genre de bonea, ans es general a tot quant se fa

sots rahó delia. Son, emperò, moltes bondats que les

unes no son les altres, com sia açò que les coses qui son

bones sien diverses, axí com Deus qui ha una bondat c àn-

gel altra, e .j.* es bondat speritual, altra es corporal.^ En
bonea, emperò, dues proprictats considerar nos cove, les

quals son essencials, ço es a saber, bonificatiu e boniffica-

ble: sots rahó de bonifficativa^ proprietat està bonea for-

ma, e sots rahó de bonificable proprietat està^ matèria.

D on, per rahó d açò, lo bo, ço es lagent natural, sots rahó

de bonea formalment fa bo, lo qual es materialment bo-

nifíicable de bondat, en axí que estant bonea rahó a bo

». B, sense caldcró.— 2. B. caUeró.— %. B, calJeró.—4. B, sense o.

—

5. BMc, estants cascuna de Ics parts.— 6. A, açò (B, aquella cosa : M,
id) ... la qual sic. Cfr. pag. 94, Un. 19.— 7. EMc, caíderó.— 8. B, e sots

raho de boníBcatíua ha.—9. A, esta tatxat proprietat esta.
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com faça bo, està a ell rahó com faça bo de la essència e

proprietat c natura de bonea, per tal que 1 agent sia

essencialment bo, e lo bonifficat atretal. Açò mateix es de

bonificat,* e per açò 1 ésser daytal bo es bo e sa privació

es mala. Tota esta^ obra, emperò, damunt dita, es substan-

cial, axí com en home qui, sots rahó de sa bonea, enjenra

home qui es bo naturalment en quant es home; e açò ma-

teix SC segueix dels altres animals e de les plantes c dels

metalls, c de totes les essències substancials d aquelles.

Es^ altra bonea qui es accidental, axí com lome qui es bo

c virtuós, qui sots forma de bonea fa bones obres, amant e

entenent Deu, sí mateix, e son proísme, les quals bones

obres son bon amar e entendre, e oració almoyna hediffi-

cis, e les altres coses semblants a aquestes: totes aquestes

coses son bones c lur privació es mala. Aquesta bonea

accidental es lo subject d esta art, C* lo qual encercam se-

gons essència c natura e proprietat de la bonea damunt

dita, sots la qual està substància bona, qui es de bonea

essencialment.

2. Bona amor es aquella per la qual bo amorós fa

amorós bo. Bo^ amorós cove considerar en dues maneres:

es bo amorós qui es substància, e es bo amorós qui es

accident. Aquell qui es substància es ^ axí com home fill,

qui de bondat e damor, e dels altres començaments, es

compost e engenrat per 1 agent natural, qui es home pare

daquell. Aquest bo amorós engenrant ^engenra bo amorós

sots rahó de essencial bondat, e amor es d ell ^ essencial e

natural, numeral e específica.^ En esta propria bondat

e amor converteix I agent en sa espècia les coses qui li

venen deffores, e menjant bevent odorant c tocant se fa

esta conversió en homc^^ pcv via de nodriment, del qual

I. M, bonificaré.— 2. B, es bo a sa priuacio es mala aquesta.— 3. B,

daquells es: M, quarum est,—4. BMc, sense e.—5. BMc, amorós be, i

omet bo.—6. A, manca es.—7. A, engenrat.— 8. AB, del : M, illius.—

9. B, especifich.— jo. B, hcmo.
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cngcnra son fill, romanent en lo pare la specia radical c

numeral. D on, per rahó d açò se segueix bona amor en

lagent e en lagible, d on es vestit bo amorós, qui es lo

suppòsit. Sots rahó d aquest bo amorós qui es substància,

consiram lo bo amorós accidental, lo qual es subject desta

art, ço es a saber, lo bo amorós voler quel homc^ bo

amorós concep en amar, sots rahó de bona amor, adonques

com ama bones coses e amables, e desama lurs contraris.

Aquest bo amorós qui es accident, es vestit c afigurat sots

hàbitc de bona amor accidental, la qual es figura e sem-

blança, en la humana rahó, de la bona amor substancial da-

munt dita; e açò mateix se segueix del bo amorós acciden-

tal, qui es semblança e figura del damunt dit bo amorós.

Es lesser^ d aquest bo amorós, qui es nostre objcct, bo

ésser c amable, e sa privació es maP e asirable.

3. Mesclats los .ij. paragrafis damunt dits, la .j. en

1 altre, c trameses a la primera regla, e a les altres, prenen

color c* illumenament daquella regla sots hàbite de sim-

plicitat e composició, axí com laygua qui es mesclada en

lo vi, que pren color sots la color del vi, sots la qual^

color c illuminament, qui en la primera regla es significat,

ha hom^ matèria e manera de enduir sa volentat a bo

amar, consirant bonea e bo, amor e amorós, segons los

dos paragrafis damunt dits c segons la primera regla.

Don, per rahó daçò requer esta art que, segons son

procés, hom consire^ les coses que dites havem de bonea

c damor sots hàbitc de simplicitat e composició, per tal

que en aquell consirar sien les coses, qui son per simpli-

citat e composició, considerades sots hàbite de bonea e

damor; car en aytal consirar* son les coses qui estan en

major bonea granea, e les altres, de simplicitat e compo-

1. B, que hom. — 2. BMc, e lo ésser.— 3. M, est bonum et amabile ...

est maJa —4 A, e les altres prendor color (sense e).— 5, BMc, laygua
mesclada en lo vi qui pren color del vi per la qual.— 6. A, a hom.—

•

7. B, o considcr.— 8. B, considerar : A, manca.
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sició, més amables que Ics coses qui estan zn menor* bonea

granca, c les altres, de simplicitat e de composició, en la

qual major amabilitat es ligabla a amar lamatju de la vo-

lentat, e desligable de la menor amabilitat. D on, per rahó

d açò vol la 2 art que hom toch^ lamatiu ab tot açò quis

conté en los paragrafis de la regla, adés ab .).' adés ab

altre: car enaxí com la espira del foch, que hom trau de la

pedra e del foguer,^ quis pren enans en la escha que més

li es proporcionada, enaxí lamatiu naturalment es més

aplicable al object qui mescli es proporcionable e natural.

Açò mateix se segueix del enteniment qui, segons que de

Yolentat dit havem, es ligable a pendre^ ver object de les

coses damunt dites.

2. De^granea

G,RANEA es açò per quc^ bonea eternitat o duració, e les

altres, son grans, e granea comprèn totes les extremitats

dels éssers. Es granea començament general, oltra lo qual

no ha neguna cosa gran, enans totes les coses qui son

grans, son grans per rahó de granea, *^axí com bonea,

eternitat duració, poder, e les altres, car sens granea no

porien ésser grans, axí com sens bonea negunes coses

no porien ésser bones. * * Donques, en açò que granea com-

prèn e s estén diffusamcnt per tot quant es, cove que haja

en sí mateixa essencialment magnificatiu magnificant mag-

nificable magnificat e magnificar, car sens'^aytals proprie-

tats no poria ambir ni compendre tots los termens de les

coses. E encara cove que granea sia ço per que bonea ^^ g

j. A, maior.— 2. A, lamatiu (-mafiu tatxat).— '^. B, tolch.—4. B,

adés ab un repetit.— $. B, fcrre.—ó. B, al {A, ab?) obiect que mes que

mes (M, quod jlli magis quam minus).—7. BMc, entendre.—8. B. sense

de.—9. BMc, es per ço que.— 10. A, de la granea.— j j. BMc, ncnguna

cosa no poria ésser bona.— 12. BMc, o magnificant ... magnificar sens.

— 13. A, que en granea es aço que en bonea.
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Ics altres, cove csser grans ^ sots raó de bonifficatiu bonif-

ficable bonifficat e bonifficar. Ja qual bonea no poria

esscr gran sens aquests termens damunt dits, ni granea no

poria ésser rahó a bonea com fos gran. Estant granea ço

que es, està rahó a bonea com sia rahó al^ bon agent com

faça bo sots rahó de bonea, per ço quel agent bo pusca

de bonea obrar gran be, e que bonea pusca abastar a

ésser rahó d aquell gran be. Açò mateix se segueix de

duració, e les altres, estant duració gran raó a bonea, e

les 5 altres, com pusca durar a ésser rahó al agent qui

de bonea produu bo. Totes aquestes proprietats essencials

cove que haja granea per ço que pusca abastar als co-

mençaments essencials de sí mateixa, e encara, als comen-

çaments accidentals, axí com als bens* qui artificialment

son feyts, ço es a saber, edifficis, almoynes, oracions, e

lo bo amar e ver entendre qui son subject desta art, c les

altres coses semblants a aquestes.

2. Gran amor es aquella qui es luny a poquea d amar.

Poquea d amorfes de pocha acció damatiu e de poca

passió d amable: donques, granea d amar cove ésser per

gran acció damatiu e per gran passió d amable. Per la gran

acció passió^ se segueix en amar, gran amor, qui està luny

a poquea d amar per rahó de la gran acció que ha amatiu

e de la gran passió que ha amable a amar,^ estant aquesta

acció e passió luny a poquea d amar ab granea de bonea

duració, e les altres, c ab bonea de granea, e les altres.

Està, donques, gran amor en gran 8 amar, luny a poch

amar, segons açò que de granea damor dit havem. Aquest

gran amar en que gran amor està luny a poquea d amar,

es nostre subject, lo qual encercam, en lo qual e ab lo

qual, amor naturalment es ligable a bo amar per ço car

lo gran amar està pres e prendible ab natura de granea c

1, M, magnam.— 2. A, ab.— 3. B, als.

—

4. A, bons.— 5. A, manca
poquea damor.— 6. BMc. per )a qual gran passió e acció.—7. B, 1 ama-
tiu ... en (M, in) amar.— 8. A, e gran.
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damor e de bonca, e Ics altres; c açò mateix se segueix

de granea dcntendrc, en la qual, gran saviea està luny a

poquea d entendre.

3. Amdues' les diffinicions damunt dites e la espla-

nació daquelles, vol la art que sien trameses a la segona

regla a formar tal universal de totes tres, ab lo qual sia

atrobat lo particular per lo qual amor es ligable a bo

amar, responent una diffinició a altra, segons la regla, sots

forma de granea damor en entenció e de fi;- car per aytal

mesclament e respondiment de .iij.,^ apar lo particular ab

lo qual hom pot sa volentat constrènyer a amar, com sia

açò que en la entenció e fi de les coses, sia ejigenrat

clarificat"* entendre en lo qual reluu e appar lo particular

encercat e desirat. Aquell ha particular, per ço car es

creat^ sots forma de granea damor, e es encercat en la

regla en la qual es atrobable, e^ es naturalment amable,

ab la natui'a de la qual amabilitat e ab I artifici desta art,

es volentat ligabíe a aytal amar, que sia luny a poquea

damar, desijant volentat com granea sia açò per la qual

bonea duració, e les altres, son^ grans en tal manera, que

gran amor sia luny a poquea damar ab granea e en gra-

nea de bonea duració, e les altres. D on, totes estes coses,

e les altres semblants daqucstes,^ ajuden a ligar la volen-

tat a bon amar e 1 enteniment a ver entendre, com sia açò

que poquea damar sia per segona entenció e granea

damar^per la primera, c la gran amor sia fi de la poca

amor; don se segueix ^^ natural ajuda al prepòsit de la art

amenada per artiffici, objectant les coses damunt dites en

les dues diffinicions e en la regla, axí com fi qui ajuda a

més amar la bonea ^^ de la dona que la sua bellea, e més

1. B, abdos passim (per abdues).— 2. M, in intentione et finc.— 3. M,
et responsionem (B, responiment) terminorum.—4. BMc, e clarificat.

—

5. BMc, enccrquat e desijat. aquell particular per ço car es encercat.

—

6. M, settse conjunció.—7. B. per que (M, quod) bonea duració ... sien.

— 8. B, coses c lurs semblants. — 9. A, damor.— 10. B, si fi de poca
amor don segueix.— 1 1. B, la bonea repetit.
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amar bonca granea d entendre e de voler que de diners

possessions delits e honraments, e més amar ]Deu que sí

mateix.

3. De^ duració

D uRACió es proprietat per rahó de la qual duren bonea

granea poder, els altres començaments. Duració es uni-

versal començament en lo qual prenen semblances de

durar totes aquelles coses que duren sots rahó de duració,

axí com bonea, e les altres, qui dura estant rahó a bon

agent com fa be sots rahó de bonea. Es la duració de

bonea, en les coses creades, per accident, com sia cosa

que no dur per sí mateixa simplament, car si ho feya,

seria una cosa mateixa en nombre ab duració, la qual

cosa es impossible. Bn totes coses creades aquesta dura-

ció que bonea ha per accident, es hàbite en lo qual dura,

lo qual hàbite relat a essència simplament, es duració qui

es part accidental de la substancial, ^ de la qual duració

substancial ixen tots los habites que les altres parts essen-

cials han en durar. D on, per açò duració es propri hàbite

de la substància e de ses parts, lo quaP han en durar.

Aquella duració es part essencial de la substància subjec-

tada al habites damunt dits. Aquesta duració diffusa e

sots estant a molts habites e romanent part substancial,* es

naturalment amable, com sia raó de durar^ bonea granea,

e les altres, car sens ella durar no porien, e quant ella

defall en les^ coses corrompables, tots los altres comença-

ments de la substància defallen e venen en privació per

raó de la privació de la substància. D on, per rahó daçò,

en la amabilitat de la duració e en la amativitat de la

substància dome, es la volentat ligable a bo amar, com sia

1. B, sense de.— 2. A, substancial sobre raspat de la substància.

—

3. A, la qual.~4. BM, essencial.— 5, B, dura.— 6. A, c les.
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en aquella duració natural bona amabilitat e amativitat; e

açò mateix se segueix de granea, e les altres.

2. Durable amor es aquella en la qual duració fa

durar bonea granea poder, e les altres; car per ço car^

duració fa durar bonea granea, e les altres, en amor, fa

durar amor, durant bonea granea, e les altres; e car dura-

ció d amor es amabla, e duració de bonea granea, e Jes

altres, en amor es amabla, es amor ligabla a bon amar ab

les coses per les quals bonea granea, e les altres, son

durables en amor. Aquestes coses son los començaments

matexs desta amancia, en donantlos per^object a la ama-

tivitat de la amor qui es essencial part de la volentat, en

tal manera que ame aquells segons la natura de la essen-

cial amabilitat, qui es essencial part de la volentat, e que

en après, amdues les natures essencials sien amenades a

la rahó damunt dita sots forma de duració, ço es a saber,

a la amabilitat de duració, qui es rahó a amor^com sia

durable, durant en ella bonea granea, e les altres.

3. D açò que de les dues damunt dites diffinicions

dit havem, e del procés de la terça regla, està universal

informar e declarar c significar'^ les coses ab les quals

volentat es inductibla a bo amar c enteniment a vcr^ en-

tendre, discorrent ab amdues les diffinicions per les coses

diffinides per proprietats^ essencials e accidentals; car en

la diffinició de les coses qui per proprictats essencials

son diffinides, reluen e aparexen més amabilitats c intelli-

gibilitats de bonea granea, e les altres, que en les coses

qui son diffinides per proprietats accidentals, en lo qual

major reluiment damabilitat luu més lamatiu sots forma^

de essencial proprictat que d accidental, axí com en lo

I. A, per aço.— 2. B, mateix ... manca per {M, in dando objecta).

—

3. BMc, amar.—4. A^ informat (A, informat : B, en formar) a declarat

€ significat :M, in formando et declarando et significando.— 5. A, la

volentat ... hauer.— 6. BMc, discorrent ab duys les diffinicions per les

quals son diffinides les proprietats.-— 7. B, relluament de amabilitats

relluu mes sots forma damatiu (M, magis relucent sub forma amativi).
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foch en qui es major apetivitat e apetibilitat sots forma

de jgneibilitat que de caliditat, per la qual appetivitatï e

apetibilitat es més inductibla a duració de bonea granea,

e les altres» essencial que accidental. Açò mateix se se-

gueix en home, qui ha major apetit a hominificar^ que a

riure, e a riure que a scriure.^ D on, per rahó d açò,

ensenya la arf* a ligar la volentat a bo amar ab les coses

qui son més propries e essencials a duració de bonea

granea, e les altres, donant aquelles objectivament sots

forma de duració segons que son amables al amatiu de la

volentat, en tal manera que amdues les diffinicions e la re-

gla sien concordants.

4. De^ poder

Í^ODER es açò per que^ bonea granea duració, e les al-

tres, poden estar e obrar. Aquest poder es universal

començament sots lo qual poden ésser les coses açò que

son e poden obrar açò que fan, axí com bonea, e les

altres, qui per rahó de poder pot ésser açò que es c pot

ésser raó a bon agent com faça bo sots rahó de bonea;

car si poder no era açò que es, bonea, c les altres, no^

poria ésser açò que es ni ésser rahó a bona obra. Aquest

poder universal consirar volem en tres maneres, les quals

son potencia, hàbitus e actus: per la potencia es poder

possible, per làbite es positiu, ^ per lo actu es açò que es

segueix de la possibilitat e de la possivitat;^ e car poder

es gran sots rahó de granea, es extenssible sots rahó de

potencia e es extensiu sots rahó dàbite, de la qual cxten-

sivitat e extensibilitat^^se segueix cors en les coses corpo-

j. B, igneytat ... apetuytat.— a. B, homiBcar.— 3. B, caldera.—4. A,
la art tohre raspaf.— 5. B, sense de— 6. A, aço que : B, ço que per.

—

7. B, ni les altres no (A, manca no).— 8. M, possitiva (potestas).

—

9. BMc, possitiuítat e de la possibilitat.— 10 BMc, cxtensibilitat e

extensitiuitat.

Amatjva. - 7
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rals; c car per sí mateix es açò que es simplament, es

intens en sa entitat propria e essencial actual qui es^ gran

sots rahó de granea; e car es sots rahó de duració dura-

ble, està per rahó^ de duració durable potencialment, c

encara habitualment e actual. E açò mateix se segueix de

bonea, e les altres, per la qual bonea, poder es bo poten-

cialment e habitualment e actualment. ^ Aquest poder, en

axí"* universal, mesclat ab los altres començaments, pren

en sí mateix semblança^ dels altres començaments, segons

que dit havem, e dona a aquells ses semblances, les quals

delí reben^ sots rahó de potencia hàbitc c actu. D on,

per rahó daçò, poder pot de sí mateix sots rahó de po-

tencia hàbite e actu, e pot dels altres començaments sots

los .iij. tcrmens que dits havem. Açò mateix se segueix

de bonea, e les altres, qui sots rahó de poder, pot de sí

mateix e dels altres començaments, potencialment habitual

e actual. On, com açò sia enaxí, donques, poder enaxí

consirat segons sa essència mateixa e segons la entitat

dels altres començaments, es lum e clarificament que^ hom
sapia sa volentat ligar a bon amar e son enteniment a ver

entendre, usant de poder en los altres començaments, e/ e

converso, segons les natures e les proprietats els termens

que dits havem.

2. Poderosa amor es aquella per la qual bonea gra-

nea duració, c les altres, poden estar en amar, c per açò

pren amor semblança de poder; car sens que amor no

prengués semblança de poder, no poria ésser amor pode-

rosa en estar rahó per la qual bonea granea duració,

poden estar en amar. Es, donques, amor semblança de po-

der en quant es açò® per que bonea, c les altres, poden

I. BMc, es cntcs (M, extenditur) ... en qui es.— 2. B, durable poten-
ciable raho : M, tradueix el passatge així: et quia potentiabiJe sub ratione

durationjs est durabile, ratio duratjonis est durabilis potentialiter.

—

3. A, accidentalment?— 4. B, es axi.— 5. B, semblances.— 6. B, a aquells

semblança les quals ells rebc (A, del reben : M, quas recipit).—7. B,

com.— 8. B, en ço.
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esscr en amar; c per açò cove que prenga^ poder sem-

blança d amor en amar, per tal que pusca ésser rahó a

bonea, e les altres, destar e obrarien amar. Açò mateix

SC segueix dels altres començaments, prenent los uns

semblança dels altres, romanent cascú començament ço

que es. On, en quant^ cascú començament roman açò que

es, conserva duració a cascun començament sa entitat na-

tura e proprietat numera), <e> en quant un començament

pren semblança del altre, multiplica granea de cascun dels

començaments lo terç, ço es a saber, la substància com-

posta d aquells, en la qual substància reluen e aparen les

entitats natures proprietats"^ e semblances dels comença-

ments damancia, en la qual claritat apar manifestament la

manera el artifici aplicat a esta art, per la qual^amor es

ligable a bon amar e 1 enteniment a ver entendre.

3. Enaxí considerades les dues diffinicions damunt

dites, cove que sien trameses a la quarta regla, en tal ma-

nera que enaxí com lo crestall^qui pren semblança, en sa

diafanitat, de la color vermella o vert cant es posat sobre

lo subject d aquella color, enaxí prenguen les dues diffi-

nicions e la regla color e semblança la una de la altra, per

tal que en aquella color e semblança universal relua e

aparesca lo ligam d amor e d entendre. Aquesta semblan-

ça cove ésser encercada sucessivament en la regla de .j. pa-

ragrafi en 1 altre, segons la manera^ qui es necessària a

ligar amor e enteniment; en après cove que hom aquella

semblança multiplique en les dues^ diffinicions damunt

dites, per tal que de totes .iij. les semblances sia constituít

.j. universal en lo qual relua lo particular encercat, axí

com en lo derrer paragrafí de la regla, on se dona doc-

trina com la volentat cnjenra son voler. D on, aquella

». B, poden esttr ... prcne.— 2. B, e a les altres de estar (A, manca
destar) c de obrar.— 3. A, Vn? quant.—4. BMc, naturals e proprietats.

— 5. BMc, applicat al artifici per la qual (M, per quod).— 6. A, com en

axi com crestall.—7. A, matèria?— 8. B, multiplich en les dos passim

(per dues).
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doctrina de generació aplicada a la primera e segona dif-

finició, demostra com es generació extenssiva e intensiva,

passibla c activa, c durabla e possitiva, remembrabla^ in-

telligibla e amabla, e generabla de semblances, estants los

uns començaments en los altres, romanent cascun comen-

çament açò que es. On, per totes estes coses damunt dites

es donada art e doctrina com hom haja desig e apetit

d amar coses bones c d entendre coses veres, seguint lo

procés damunt dit.

5. De saviea

Oaviesa es proprietat per rahó de la qual savi entén. Es

saviea començament universal estès en entellectiu c en-

tellegible, entès e entendre. Oltra aquests^ termens saviesa

nos pot estendre, ni fora aquests termens negunes coses

no poden ésser enteses, ni sens aquests ^ termens saviea no

àuria son compliment, e cant deffall en re, defall sots

rahó de defalliment d algú de sos termens. De sots aques-

ta saviesa consiram"* enteniment dome, lo qual es dcn-

tellectiu e entellegible. Consiram cntellcgiblc en dues

maneres: es intellegible qui es prés^ e entellegible qui

es luny. Entellegible qui es pres, axí com aquell qui es

de la essència e natura del enteniment mateix. Entelle-

gible qui es luny es aquell qui no es de la essència c^

natura del enteniment, e aquest eí\tellegible qui es luny

consiram en dues maneres: La una ^ es d aquest qui es

conjunct ab 1 enteniment, axí com Ics potencies del cors

humà, les quals son elementativa, vegetativa, sensitiva,

imaginativa. Aquestes son intellegibles e conjunctes ab

1. A, e possibla e actiua e durabla posítiua (B, e positiua) remembra
la.— 2. A, entcngut c entendre. Oltra aquestes maneres aquest mot tatxat

(B, ultra d aquests).— 3. A, aquestes.—4. B, caíJeró. Sots (sense de)

aquesta iaueea consíderam usuat.— 5. B, prop, repetit a la íinea següent.

—6. B, ne.—7. B, la vna manera.
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I enteniment en quant delies e de la ànima està compost

home. Aquest intellegible ateny 1 enteniment en son pro-

pri entellegible, estant conjunct ab aquelU Laltra manera

es 1 entellegible^ qui es pus luny, e aquest es aquell ab lo

qual lenteniment no es conjunct, ans es a ell disparat,

lo qual entellegible es^ de les coses qui poden ésser ente-

ses,'^ axj com claments, plantes, animals, metalls, cel, àn-

gels. Deus. Aquest entellegible atenyi 1 enteniment en son

propri intelligible, convertent les semblances dcffora en

les semblances dedins. Emperò a aquest atenyiment^e

<a> aquesta conversió concorren los altres començaments

d esta art, sens los quals 1 enteniment atènyer no poria la

entelligibilitat de les coses; mas car sots rahó de bonea

es bona cosa entendre, e car granea es rahó per la qual

saviea es gran, e sots ^ rahó de duració 1 entendre es du-

rable, e sots rahó de poder 1 entendre es possible, e axí

de les altres, per açò 1 enteniment simplament, per sa pro-

pria intellectivitat ^ e intel•ligibilitat, e per la propria natura

dels altres començaments, sestén en entendre^ entellectiu

entellegible entès e entendre. ^® D on, per raó daytal con-

sideració consirada'i dels començaments damunt dits, pot

hom reglar e ordonar son enteniment a ver entendre e sa

volentat a bo^^an^ar.

2. Sàvia amor es aquella en la qual I amant sap bo-

nea granea duració, e les altres, de son amat. En aquella

amor, emperò, 1 amant no poria saber bonea granea du-

ració de son amat, sens que en la amor no fos essencial

amatiu c amat, amable e amar qui sien de ^^ essència c

natura d amor bonea granea duració, e les altres. Aquesta

t.B, caUeró.— 2. B, es intclUgible : M, est de intelligibili. — 3. B,

es intelljgible es.— 4. A, cntengudes.— 5. A, ateny sobie raspat : BMc,
entén.— 6. A, ab les sembJance» ... [a] aquest conuertiment,— 7. A, gran

»ots.— 8. B, de poder e dentendre ... dels altres per ço (M, quia) ... per

sa propria intellectuytat.— 9. BMc, sosten entendre.— )o. M, intellectum

(A, entengut) et intelligens.— 11. B, considera.— 12. A, a uer : BMc, a

bo e a uer.— 1 3. BMc> amatiu amable amat e amar qui sien de la.
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amor, de la essència de la qual son amatiu e amable,

amat c amar, es amor sàvia, estants sos tcrmens de la

essència de saviea per tota la intensitat estensió de la

essència de savieaJ On, com açò sia enaxí de necessitat,

supposat^ que la diffinició d amor sia vera, es donada

doctrina en açò que de la diffinició damor^ dit havem, per

la qual amor es ligabla a bon amar e 1 enteniment a ver

entendre, com sia açò que aquella amor, en la qual 1 amant

sap la bonea, e les altres, de son amat, es amable ab

granea de bonea duració, e les altres; e açò mateix se se-

gueix de la saviea del amant>

3. Requer la art amativa que a encercar lo ligam de

bon amar e de ver entendre, e a encercar la amabilitat

daquell ligam, hom trameta amdues^les diffinicions a la

.V.» regla, discurrent aquelles^ diffinicions per la regla,

adés per .j. paragrafi adés per altre, e açò tant continua-

dament tro que la regla e les dues diffinicions se respon-

den es concorden ab semblances, prenents,^ 1 enteniment e

la volentat, semblances en la humana rahó de les coses

reals, edificant .j. amorós savi concebiment d aquelles sem-

blances, en lo qual les coses reals son amables e entelli-

gibles sots rahó de bonea granea, e les altres, segons que

en la regla appar e en les diffinicions. D on, en aquell

amorós savi concebiment està lo ligam^ de bon amar e ver

entendre, lo qual es subject d esta amancia.

6. De volentat

YoLENTAT es proprictat^ per rahó de la qual bonea gra-

nea duració, e les altres, son desirables. Es volentat co-

j. BMc, de la sauíea ... extensió de la sauíca.— 2. B, sots posat.

—

3. A, [damor].—4. A, amat.— 5, B, abduys usual (per amdues í amdos).
—6. BMc, discorrent ab aquelles.— 7. B, responguen ... prenent.

—

8. BMc, c saui ... lo ligar, — 9. B, proprietats.
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mençament universal, la quaP ha natural enclinació a amar

les coses amables e a desamar les coses qui son airables.

Volentat, qui es potencia de ànima racional, es constituta

de bonea granea duració, e les altres; car tots aquests

començaments influen^ de sí matexs a constituir volentat

per tal que amen^ les coses que son desirables e amables

a constituir esta volentat. Es amor .j."* dels essencials co-

mençaments d on la volentat es constituída, de la qual

amor pren volentat major semblança e proprietat que de

nengú dels altres començaments, per açò car es constituí-

da sots rahó d amar, enaxí com 1 enteniment, qui pren més

de semblança de saviea^ que de nengú dels altres comen-

çaments, per açò car es feyt sots rahó d entendre; e açò

mateix se segueix de la memòria, qui pren més de duració

que de negú dels altres començaments, per açò car es

feyta sots rahó de membrar. Amor en dues maneres cove

consirar: amor essencial e amor accidental. Amor essen-

cial es .j.^ part de la ànima, qui de essencials comença-

ments es ajustada; amor accidental es figura e semblança

de la essencial. Ab aquesta amor accidental ama volentat^

les coses amables, movent aquella ab^ la natura de la amor

essencial. Aquesta amor que es essencial, es^de dues co-

ses, les quals son amatiu e amable, qui son essències d aque-

lla amor. D aquestes dues coses ix amar, qui es essencial e

incessable naturalment, e està dedins la ànima. Aquest

amar ^ essencial influex lamar accidental qui es sa sem-

blança, en lo qual'Oinfluiment concorren los altres comen-

çaments, e segons que Is començaments son ajudants a

aquella influencia, que lo cors^* humà es dispost a aquell

imfluimet e les coses defora disparades son proporciona-

des, se segueix la semblança qui es amar accidental.

I. M, quod.— 2. B, influcxen.— 3. Serà com amen? (B, am : M, amet).
— 4. M, et ad constituendum hanc volantatem amor est unum (B, uns).
— 5. BMc, mes de sauie».— 6. B, la volentat.— 7. M, movendo se cum.— 8. B, manca es.— 9. M, amor.— 10. A, intercala es tatxat.— í i. M,
et corpus.
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Aquest amar accidental es aquell que nos encercam e lo

qual ligar volem a bones coses ^ amables. A ligar aquest

amar cove que sien ajudants memòria e enteniment c los

començaments dels quals som ajustats; car en açò que

la memòria membra^ e 1 enteniment entén coses amables,

concorren en aquella obra bonea granea duració, c les al-

tres, que liguen la memòria a membrar e 1 enteniment a

entendre aquelles coses amables: bonea hi fa^ .j. nuu sots

rahó de sí mateixa, com sia bona cosa membrar e enten-

dre coses amables de veritat; e granea ni fa altre, com

sia gran cosa aquelles** coses amables membrar e enten-

dre; c duració ni fa altre nuu en quant fa perseverar en

aquella obra la influencia dels altres començaments. D on,

per rahó d açò, lamatiu es ligat al amable de necessitat

quant hom fa de sos començaments essencials açò que dit

havem, c aquest amatiu es^ aquell que nos encercam e del

qual doctrina donar volem com sia ligat a bon amar, la

qual doctrina es donada en les coses que dites havem.

2. Desirosa^ amor es aquella en la qual son amables

bonea granea, e les altres. Açò per que es amor desirosa,

es car bonea granea, e les altres, son coses desirables en

amar. Si bonea granea, c les altres, no eren desirables

en amor,^ deffaliria bonea a sí mateixa e a granea, c

les altres, c e converso, en lo qual deffalliment seria malea

poquea privació, e les altres contraries dels comença-

ments damancia. Son, donques, bonea c granea desirables

en amor, en la qual^ amor no serien desirables si en amor

no havia essencial amabondós amorós amatiu amat ^ amable

c amar; e açò mateix se seguiria si en bondat no havia ^^

essencial bonaundós bonós boniffícatiu bonificat boniffí-

cable e bonificar, e axí de granea c les altres; car sens

1. BMc. obres.— 2. B, e els altres comencamencaments dels quals

son ajustades (M, sunt conjuncta) „. menble. — 3. B, aquestes (M. hacc)

coses ... bonea fa.—4. B, a aquelles.— 5. B, en,— 6. B, dessijosa.

—

7. BMc, amar.— 8. BMc, granea duració e les altres desirables en amor
en Jo qual.—9. BM, ometen amat.— lo. A*, hauian : M, essent.
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aytals termens essencials, no porien estar veres les diffi-

nicions dels començaments, ni la desirabiiitat no seria

essencial, mas accidental, d on se seguiria que Is comença-

ments serien pus nobles en lurs parts accidentals que

substancials; la qual cosa seria nialea poquea, c Ics altres.

En consirar, donques, totes estes coses que dites havem,

en objectaries ab la memòria e ab 1 enteniment, c dis-

correntment' per los començaments, se liguen los uns co-

mençaments ab los altres a ligar lamatiu al amable,^e

cascun començament hi posa son propri nuu e sa propria

acció natural; e açò mateix se segueix del ligament del

enteniment a entendre coses veres.

3. Segons açò que dit havem de les dues diffini-

cions, vol amancia^ que hom va ja a la .vj.* regla, en la qual

hom consire aquelles diffínicions, concordant les diffini-

cions'* ab la regla, en axí que segons quel enteniment

trespassa e sobrepuja les potencies qui li son dejús, e en

sa vertut entén açò que no pot entendre simplament se-

gons aquelles potencies, que enaxí lamatiu trespasse e

sobrepuje^ les coses amables qui li son dejús, e en sa

vertut e natura ame^ aquelles sobre la amabilitat simpla,

que aquelles coses^ dejús estants a la volentat, ame^ per sí

matexes. En après requer esta art que enaxí com 1 ente-

niment puja' entendre Deu sobre sí mateix, segons que

en la regla es recomptat, que enaxí lamatiu puig amar

Deu sobre sí mateix e sobre açò quel enteniment n entén,

desirant lamatiu més amar Deu que noi ama, e més

amarlo que açò quel enteniment nentén. Endur^^e amenar

]a volentat a aquesta necessitat pot hom desirant la entitat

de Dtu, la qual 1 enteniment en esta present vida no pot

I. B, c discorriment : M, et discurrendo.— 2. BMc, ab 1 amable—
3. A. damancia (ta d tatxada) vol.—4. B, en lo qual hom consider ...

aquelles diffinicions.— 5. A. trespassa c sobrepuja : B. trespas c sobre-

puig : M, (ira) transgreditur et transcendit.— 6. A, ama : M, amat.

—

7. ti, qut (serà c quil) aquelles (manca coses). —8. M, habent.—9. B,

pugc a.— 10. B, enteniment entén Enduyr.
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atènyer, mas que la ateny en la semblança del object; açò

mateix faça hom desijar^ a sa volentat de les altres coses

reals qui son creatures, axí com de bondat granea, e

les altres, les quals 1 enteniment no ateny» mas que les

ateny en lurs^ semblances. On, en pujant hom la volentat

a la amabilitat real, trespassa lamatiu sobre les semblances

qui son amables en figura de la amabiltat qui es ens real,

e per aytal pujament senlaça es pren a amar^ la bondat

granea, e les altres, de les semblances qui està en la raó

en la qual'^ 1 amatiu desija les coses reals.

7. De^verfuf

V.ERTUT es naximent de unitat de bondat granea dura-

ció, e dels altres començaments, en .j. bo gran, e los al-

tres. Es virtut començament universal, lo qual consiíam en

dues maneres, ço es a saber, vcrtut substancial e vertut

accidental. Vertut substancial es aquella qui es part de la

substància essencialment. En aquesta vertut ha substancial

agent c agible, d on naix leximent substancial qui es de

la essència de^ substància. D aquest naximent qui es part

substancial, segons^ simpla entitat de virtut substancial,

naix accidental naximent qui es accident, segons que es

relat a la vertut de bondat granea, e les altres, com sia la

vertut de bondat, c les altres,® accidental, en quant es abi-

tuada de vertut accidental. Aquesta vertut accidental es

naximent que ix de unitat de bondat, e les altres, en

.j. bo gran, e los altres, qui es la substància ajustada de

ses parts substancials e accidentals. En aquesta substància

creada es, donques, vertut sí matexa,^ segons que es part

1. M. homo desiderans.— 2. B, no ateny sinó en lurs.— 3. BM. ome-

ten pujament. a (A, sense a) amar.—4. BMc, que estan en la raho en

les quals.— 5. B, sense de.— 6. B, de la.— 7. BMc, qui es.— 8. BMc,
com sia ... de bondat c dels altres repetit.—^. M, est ipsamet virtus.
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substancial, e es vertut de bondat granea, e les altres, en

açò que estenentse per los començaments es constitució de

la substància qui delís es constituïda; <e^ està vertut hàbi-

te daquells, ixent en ells sots rahó dàbite, qui es vertut

accidental, e estant en sí matexa part substancial. Don-

ques,* per rahó d açò, estant vertut açò que es e multipli-

cantse en quant es vertut dels altres començaments c

ixent 2 vertut substancialment e accidental, es constitui-

ment de la substància producta^ de tots los començaments

sots lagcnt natural qui aquella produu sots rahó de gene-

ració, multiplicant* sa espècia. Aquesta substància engen-

rada e producta de essencial e accidental^ vertut, axí com
home, o altra substància creada, ha natural enclinament a

obra de vertut segons la vertut de que es, axí com home
qui naturalment deu,usar ^ de vertut, pus que de vertut es

ajustat, substancialment e accidental, segons que dit havem,

de la qual vertut usa home naturalment en sos comença-

ments dedins, axí com vivent membrant entenent e amant,

vehent ohint odorant gostant palpant,^ e les altres. D on,

per rahó d açò se segueix que home naturalment ha en-

clinament^a usar de vertut en les obres deffora, la qual

vertut es moral fígura de la natural vertut dedins; e

aquesta es la vertut moral que nos encercam. Aquesta

vertut, emperò, no es de necessitat, ans es voluntària, per

tal que la volentat sia francha a amar bones obres e a

airar^ lo contrari daquelles. Aquesta libertat es donada

a la volentat per tal car Deus es digne de ésser amat

franchamení, e encara, per açò que la volentat pusca

guanyar mèrit; e açò mateix se segueix del enteniment.

Emperò, jatsia açò que la volentat sia francha a amar, ^®

per tot açò no roman que no sia ligabla e forçabla a

I. BMc, don.— 2. BMc, es hixent.— 3. M, a pari Constiturio subs-

tantiae producirur.—4. B, I aguent natural ... multiplicant.— 5. BMc,
manca e accidental.— 6, BMc. obrar.— 7. BMc, cent ... gustant e pal-

pant mouent.—^. B, e enclinament.— 9. B, e ayrar.— jo, B, franca amar.
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amar vertuts morals, segons la vertut dedins que dita

havem, en movent I agent sí mateix a amar morals vertuts

segons sos* naturals començaments vertuosos. Aquest liga-

ment e constrenyiment mostra la art en donant conexença

de la vertut dedins c en mesclar los uns començaments

en los altres, segons lo procés de la art, en concordant

les obres deffores ab les^ obres dedins en tal manera,

que les obres dedins infiuesquen^ ab vertut lurs semblan-

ces en les obres deffora, enaxí com estan en vertut de

dins substanciant.'*

2. Vertuosa amor es aquella d on naix vertuós amar. ^

De virtuosa amor naix vertuós amar; car de amatiu^ e

amable vertuós naix amar, lo qual amatiu e amable son

d amor qui es part de ànima, segons que dit havem en

la diffinició de volentat.^ Aquesta amor es^ habituada de

vertut en son propri amatiu e amable d on naix vertuós

amar^ dedins: don, per rahó daçò, es la amor^^ dedins,

naturalment vertuosa. Aytal amor consirada en les obres

dedins, dona natural apetit a consirar amor vertuosa don

isca vertuós amar del amatiu vertuós, ço es a saber, home

vertuós qui amant consira les coses deffora qui vertuo-

sament son amables, per tal quel amatiu conceba vertuós

amar ajustat, en la humana rahó, de les semblances dedins c

deffora que vcrtuosament son amables. A aquestes'' sem-

blances, de les quals es ajustat vertuós amar '2 en la humana

pensa, es la volentat axí ligabla artificialment, segons lo

procés desta art, com es en la art de musica la nota de

dins a la de fora, mesclants los uns començaments en los

altres segons regles diffinicions condicions e qüestions, del

qual mesclament es donada doctrina en lo procés damancia.

1. BMc, los.— 2. B, a les.— 3. A, influcnquen.—4. B, defores (passim

per deffora) en axi estant en virtut dedins Ja substància (M, intra sub-

stantiam).— 5. A, saífa a Valira mot amar.— 6. BMc, amatiu virtuós.

—

7. B, part diuina ... volentat de djffinicio. — 8. A, e.— 9. A, amor.

—

10. B, es amor.— j 1. BMc, amables sense punt a (A, manca a) aquestes.

— la. M, punt.
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3. Açò que havem dit de les dues diffinicions, deu

hom aplicar a prepòsit^ en ]a .vij.* regla, en tal manera

que de totes tres sia format lo universal en lo qual sia

encercat lo particular» segons la natura de la regla e de

amdues les diffinicions, amant e entenent concordança,

entre 1 universal el particular, en la concordança de la

regla c de les dues diffinicions, axí com vertut accidental

qui naix quanta e relata calificada, e les altres, de vertut

substancial en substancial bondat granea duració, e les

altres, naxent de lur unitat quantificada^ relata qualificada,

e les altres, en accidental bondat granea duració, e les

altres, en .j. bo gran e durable, c les altres, vertuós amar,

per lo qual es amor vertuosa, c per rahó de la qual,

vertuós amar^ es lo particular amable si ab ell es concor-

dant, com aquell vertuós amar sia amable e afirmable, e

si li es contrari es airable e negable; ab la qual amabilitat

e affirmació, asirabilitat^ e negació es amor ligabla a bon

amar e 1 enteniment a ver entendre en la aplicació damunt

dita, axí com la amor de alcun particular qui es més

amable e ligable sots rahó de substancial amor que acci-

dental, e sots rahó de relació que de quantitat, e de

quantitat que de qualitat,^ c dacció que de passió, c de si-

tus e hàbitus que de temps ni de loch.

8. De^ veritat

Veritat es aquella cosa qui es ver de bonea granea du-

ració, e les altres, c verificar es açò qui es ver de bonificar

magnifficar durifficar,^ e les altres. Bn la substància es

veritat substancial començament, per ço que sia la subs-

tancial de essencial veritat,* e que bondat granea, c les

1. B, aJ propoíit.— a. B. qualificada.— 3. M. cujus virtuosi amaré.

—

4. BMc, o ayrabiljtat.— 5. BMc, que de quantitat e que de qualitat.—
6. B, sense d«. — 7. BMc, durar.— 8. BMc, de universal verificat.
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altres, hajen subjcct ver qui sia essencialment ^ veritat en

la qual sicn luny a falsetat e a no ésser. Veritat que es

ver de bondat granea,^ e les altres, cove consirar en dues

maneres, ço es a saber, substancial veritat e accidental. ^

Substancial veritat es aquella qui es part de la substància

e subjecta a les altres parts de la substància, per ço que sia

vera cosa ésser la substància e ses parts, sens lo qual sub-

ject la substància ni ses parts no porien ésser ver, ni de

veritat nos poria fer nulla obra, ni la substancial divina ve-

ritat no influiria sa semblança en les coses creades substan-

cialment, ni les parts de la substància no porien ésser

estensament e^ continua les unes en les altres, ni la subs-

tància sots rahó de veritat no poria ésser activa, car tota

sa veritat seria passiva sots inpropri verificatiu, al qual

nos covenria propri verificable; d on se seguiria privació

de ver e de verificar, e seria la diffinició de veritat im-

possible, e son oppòsit seria necessari: es, donques, veri-

tat part substancial. D aquesta veritat substancial ix veritat

accidenta] en los començaments de^ substància; car en açò

que bondat granea, e les altres, no porien ésser sens ve-

ritat, car pus que son, cove que veritat sia,6c si veritat

res no era, ésser no porien, ^ hix veritat accidental de

substancial en bondat granea, c les altres, estant veritat

per açò que bondat granea, e les altres, sien. Aquesta ve-

ritat accidental es de bonea granea, e les altres, en açò que

bondat, e les altres, es verificada^de veritat, enaxí com

veritat substancial qui es bonificada^ de bontat. Aquesta

veritat, de la qual bondat es verificada, es substancial

e accidental. Accidental, axí com la calor del aer qui

escalfa la substància del aer e roman calor del foch e es

calor del aer, c car la calor del foch escalfant^® 1 aer ve en

I. B. ver que essencial (M, essentialís).— a. BM, ometen granea.

—

3. B, catderó.—4. B, ne. — 5- B, de la.— 6. B, car pus que veritat que
veritat sia : M, dummodo veritas sit.— 7. A, calderó. —8. BMc. son veri-

ficades.— 9. A, verificada.— 10, B, en escalfant.
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lacr ab lo seu propri subject, qui es la essència del foch,

per açò es laer ignit substancialment e escalfat acciden-

talmentJ per lo qual igniment e escalfament se segueix la

substància composta dels elaments. D on, en semblant

manera accidentalment la bondat, e les altres, qui es part

substancial de la substància, es accidentalment verificada

de veritat accidental; e car aquella veritat qui es accident,

no pot lexar^son propri subject substancial, entra la ve-

ritat substancial verificar bondat substancialment; e per

açò se segueix ver qui es bo gran, els altres qui son de^

substància. D aquesta veritat qui es dedins la substància c

de la qual son ses parts verificades e per la qual estan en

ver, ix veritat deffora en vertuts morals, la qual veritat*

es nostre object, lo qual encercam,^ c ab aquesta veritat es

lentcniment ligable a veritat qui es son object, e la volcn-

tat, en quant es bo object, es ligable en lo^ object del

enteniment c en lo seu mateix, et e converso. Ab aquest

object ver e moral son 1 enteniment e la volentat ligables

com hom entén e ama la veritat que dita havem, la qual

es dedins la substància e aquella matexa substància vera.

2. Vera amor es aquella qui està luny a falsa amor

desamabla. Verificant veritat bonea granea, e les altres,

verifica amor, et e converso, e per açò vera amor verificada

en sí mateixa e en bondat granea, c les altres, està luny

a falsa amor desamabla, la qual falsa amor es cant veritat^

no ix moralment en bondat granea amor, e les altres,

cnans la veritat qui es dedins la substància,^ tramet deffora

en los vicis sa dessemblança qui es falsa e mala, poca'c

privabla amor, estants cascuns dels començaments ociosos

en produyr'^lurs semblances deffora. Aquesta falsa amor

es desamable, a la qual vera amor està luny com veritat

1. A, substancialment : A\ accidentalment.— i. A, baxar?— 3. BMc,
son la.—4. A, uirtut.— 5. B, en lo qual encerquam.—6. B, sense lo.— 7. B,

es causa (A, estant?) veritat : M, est causa quod veritas.— 8. A, [la subs-

tància].— 9. B, falsia mala e poqua.— 10. A, perdre lurs : B, produyr ses.
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c amor ixen' en bondat granea, e les altres, trametents

lurs semblances deffora^ contra lurs dessemblanccs. D on,

per rahó daçò, en la desamabilitat de falsa amor e en lo

lunyament vera amor de falsa^ amor, es la volentat ligable

a bon amar, seguint la manera del procés damunt dit.

3. Segons açò que de Ics ducs* diffinicions dit havem

e segons lo procés de la .viij.* regla, pot hom haver art e

doctrina de ligar sa volentat a bon amar e son enteniment

a ver entendre, la qual art e doctrina appar en Ics diffi-

nicions c en la regla; car en açò que veritat es açò que es

ver de bondat granea, e les altres, e vera amor es aquella

que està luny a falsa amor desamabla,^ e la regla es clari-

ficació de moviment e ligament, es representat lorde cl

procés per lo qual hom pot naturalment procchir a mou-

res a ligar sa volentat a bo amar e son enteniment a ver

entendre, consirant la mobilitat e ligabilitat natural quis

conten en la regla, e lo ver qui es de veritat en bondat,

e lo bo qui es de bondat en veritat, e consirant 1 altre

ver qui es de veritat en granea, e lo gran qui es de granea

en veritat; e axí de duració e les altres. De tots aquests

vers, qui son distincts sots rahó^ de la distincció dels

començaments qui son en la substància dome o altre, ^ es

fcyt .j. ver qui es la substància en la qual està natural-

ment^ amor vera luny a falsa amor dcsamabla: donqucs,

segons que les obres son dedins movables e ligables a

constituir la substància, son movables les semblances a

trametre deffores a constituir moralment ver concebut

abituat e compost de ver constituít de veritat c de bondat

granea, c les altres, ligant les unes semblances ab Ics al-

tres, en axí com los elaments qui en lelamentat se liguen

ab lurs qualitats los uns ab los^ altres: donqucs, per rahó

«. BMc, car veritat e amor jahíen.— 2. A, dedefora.— 3. BMc, de
vera amor a falsa.—4. BMc, manca dues.— 5. BMc, e (A, manca c)

vera ... e desamablc.--6. B, don (A, també don) ... son raho.— 7. B,

d altre.— 8. A, natura naturalment.—$. B, en los elamentat (A, lela-

ment) ... les vnes ab les.
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daytal conexença poden los sabedors^ d esta Art amatiya

artificialment moure lur veritat a bon amar e lur bondat^

a ver entendre.

9. De glòria

VJIlorja es delectació en la qual se reposen bondat gra-

nea, e les altres. Es glòria començament substancial per

ço que sia essencial^ a la substància, e que bondat granea,

e les altres, hi pusquen reposar, ço es a saber, delitar, lo

qual delit no hi porien haver si glòria era part accidental

de la substància; car les coses majors e pus nobles no

cove que sia'^lurs repòs en les coses menors c menys

nobles, ni nos cove que volentat desir haver delit major-

ment en les coses accidentals que en les substancials; car

si ho havia, deffallirlihia granea de bondat poder, e les

altres, ni encara bondat no seria raó tant fortment a bo

com fes be, ni duració no poria tant fer durar glòria

en bondat granea, e les altres,^ ni poder no poria ésser

tan gran raó a bondat granea, e les altres, d estar e obrar:

donques, per totes estes^ rahons, e per moltes d altres, es

manifestat que glòria es part substancial de la substància.

D aquesta part substancial ix^ glòria accidental en los

altres començaments, la qualles de cascú començament,

axí com bondat, qui enaxí es gloriosa sots rahó de glòria

substancial, com es la glòria substancial bona sots rahó de

bondat substancial. D on, per rahó dayçò, segons que glò-

ria accidental està hàbite de bondat, es bondat reposable

èn glòria. Aquesta glòria està^ naturalment dedins la subs-

tància e es irísenssibla e tramet deffora sa semblança, ço

1. BMc, artistes.— 2. A, volentat.— 3. BMc, començament substan-

cial en la substància per ço que sia substancial.—4. B, nos coue que
hajen (M, habeant).— 5. B, salta a Valtre mot altres.— 6. A, intercala

coses tatxat.— 7.'BMc, es.— 8. A, lo qual.— 9, B, es.
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es a saber, en les obres de les potencies de la substància,

axí com en la volentat entramet^ delit en voler coses pla-

sents e amables, e en lo gostar, gostant^ coses saboroses,

e axí de les altres potencies. Per aquests additaments qui

son en les potencies de la substància, es fortifficada la de-

lectació dedins, mas^si, emperò, les potencies han passió

en la delectació dedins adebelitada,'* e enclinació a cor-

rupció en les coses corrompibles.^ On, com totes estes

coses, e moltes daltres, se segueixquen de la delectació^

dedins la substància e de la delectació que han ses po-

tencies, per açò, haúda conexença d esta delectació natu-

ral, apar la doctrina e la manera per la qual hom pot

ligar sa volentat a bon amar en concordant los delits de

les potencies ab lo delit dedins la substància, e los delits

accidentals ab los essencials, la qual concordança es ama-

bla e son contrari es airable. Aquesta concordança es feta

com hom enforma^ en lo voler de bondat granea, e les

altres, ço es saber, que sia bo e gran voler en la obra de

la volentat, e açò mateix de gostar veure hoir, e les 8 al-

tres; car per aytal bondat granea, c les altres, qui son en

les obres de les potencies, se deliten les potencies e la

substància en lurs essencials parts dedins, ço es a saber,

en substancial bondat granea, e les altres, d on la subs-

tància, e ses potencies, es constituïda.

2. Gloriosa amor es aquella en la qual se gloriejen

1 amant el amat. Home qui ama son amat ab amor glorio-

sa, concep en sa pensa gloriós amorós concebiment ajustat

de les semblances de la substància, lo qual gloriós amorós

concebiment^ es abituat de glòria accidental qui es sem-

blança de la glòria dedins la substància. Aquell amorós

I. A, on? tramet: M, transmittit.— 2. B, gustar gustant.— 3. A, ios.

—4. B. passió remet la delectació dedins ha debilitada : M. passionem,
remittitur dclectatio ad intra, et habct debilitatem.—5. B, catderó.—
6. AB, se segueix que en la delectació : M, sequantur de delectatione.

—7. B, es fora : M, est fortis.— 8. B, gustar veer ... e los passim (per les

i vice'Versa).— 9. B, [ajustat ... concebímentj at marge.
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concebiment, qui es gloriós, es en aytant' bo e gran, e les

altres, com es la influencia que hix dedins la substància e

ve a les potencies, e de les potencies passa al gloriós

amorós pensament del amant, ab lo qual ama son amat e

en lo qual lamant el amat se gloriejen, seient e amant

cascú aquell gloriós amorós pensament. Açò mateix se

segueix del gloriós amorós pensament del amat. Aquests

dos gloriosos amorosos pensaments son en la glòria amar,

en quis gloriejen lamant el amich, e si amdosos^ los glo-

riosos pensaments fossen substancials e essencials e part

de la substància de cascú, e que una fos la glòria e la

amor, e que amdues^ fossen una substància, fóra aquella

glòria e amor, lur gloriejament, e molf^gran granea de

bondat, e les altres; mas açò no pot ésser en amdós, com

sien substàncies disparades e distinctes. Aquesta gloriosa

amor en la qual se gloriejen lamich el amat, es^ lobject

que encercam, e ab aquest es la volentat ligable a bon

amar, com sia amabla en amabilitat de bondat granea, e

les altres, qui son ligams e cadenes ab les quals volentat

es constreta a bon amar adonques quant hom la induu,^ de

les obres dedins la substància, a les obres deffora ab con-

cordança de semblances substancials e accidentals, habi-

tuant e vistent \zs obres deffores de les semblances dedins.

3. Trameses les dues diffinicions a la .ix.* regla ^c

enformantles en la regla segons propòsit o oppòsit^ del

particular, en tal manera que totes .iij. se responden,

adonques es format universal en lo qual lo particular pot

ésser atrobat; car en lencercament del ' particular fet en

lo universal, segons que en la regla nes donada doctrina,

està latrobament del particular, e en laplicament, atreta],

damdues les diffinicions a la regla, axí com si lamant vol

I. B. es aytant.— 2. BMc, quis (sense en : M, quibus) glorielen

lamant e lamat e si abdos.— 3. B, abduys.— 4. M, et illorum gloriatio

esset in (B, en) valde magna.— 5. B, en.— 6. M, tunc (A, donques : B.

adonchs) quando ... induit.— 7. BM, saílen a V altre mot regla.— 8. B. lo

propòsit o (A, manca o) opposit.— 9. A, de.
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multiplicar sa gloriosa amor en granea de bondat a amar

son amat, pot aquella multiplicar segons lo procés de la

regla e segons les diffinicions de glòria, discurrent per les

figures regles diffinicions condicions e qüestions, en tal

manera que en aquell discorriment Senta fi c repòs de

bondat granea, e les altres, en amar son amat, lo qual

sentiment venrà de la necessitat del discurriment, e lo*

multiplicament de la gloriosa amor durarà en lo durament

d aquell discurriment; e açò mateix se seguiria del multi-

plicament de la bona gran amor.

1 o. De differencia

D JFFERENCIA es açò per que^ bondat granea, c les altres,

son rahons inconfuses, c per qui bonificant^ e bonificable

estan inconfusament c distincts la .j. del altre. Differencia

es començament general, substancial, c necessari. General,

en quant tot quant es distinct e different està distinct e

different enaxí sots rahó de differencia, com fa tot cant

es ignit sots rahó de foc, e tot quant es bo sots raó de

bondat. Es differencia substancial començament per açò

que sia la^* substància de differencia, e que pusca abastar

a la differencia de bondat e de bonificant e bonificable; e

açò mateix se segueix de la differencia quis cove en los

altres començaments; car sens que differencia no fos, en

la substància, començament substancial, no poria ésser

en la bondat granea, e les altres, de la substància, subs-

tancial boniffícatiu e bonifficable, e enaxí la substància

no seria dels substancials començaments, ni àuria obres

substancials, ni negun agent natural no poria produr altre

en sa espècia, e enaxí romanrien^ los començaments de

la substància confusos e indifferents, e la diffinició de la

1. B, vendrà ... discorriment lo.— 2. A, que per.— 3. M, bonifícati-

ï.—4. B, omet Ja.—5. B, produyr ... e axí romandrien.
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differencia seria ^ destruída. Mas car differencia es subs-

tancial començament de la substància, està raó com los

altres começaments de la substància sien distincts los uns

dels altres substancialment, e com bondat haja en sí ma-

teixa, simplament, substancial boniffícatiu e boniffícable

d on isca2 substancial bonifficar e bonifficat a constituir la

substància per via de generació; e açò mateix se segueix

de granea, e les altres. Encara cove que differencia sia

començament substancial per ço que la differencia de

bondat e la differencia de granea, e les altres, hajen de

qui^pusquen exir e que ajen propri subject que sia subs-

tancial, enaxí com la bondat accidental que ix, en granea

duració, e les altres, de substancial bondat, sens lo qual

propri subject, differencia accidental sustentada no seria

ni abastar no poria a granea de bondat duració, e les

altres. Es, donques, differencia, substancial començament

don ix differencia accidental en bondat granea, e les al-

tres,"* a differencíejar bondat de granea, e les altres, per

tal que aparesquen raons reals e inconfuses e que hajen

obres differents e inconfuses; c car differencia substancial

ha en sí substancialment e simplament, propriament e na-

tural, differenciatiu e differenciable, es fort durable c

habundable a la differencia accidental ab qui sespan^per

totes les parts substancials e accidentals de la substància,

per lo qual espandiment^ estan les unes parts distinctes

de les altres e inconfusament, c romanent cascuna part sí

mateixa e estant en 1 altra, c prenent^ cascuna part sem-

blança de la altra. Es differencia començament necessari,

car sens differencia neguna obra ésser no poria ni ne-

guna cosa no seria ^ different daltra; mas car differencia

I. A, intercala diffinida faixat.— 7. B, esca o esta : M, est.— 3, B,

hacn de que.—4. BM, satten a í'aítre mot altres.— 5. BMc, substancial-

ment simplament propriament natural ... es font durable ... c la differen-

cia ... ab que sescampa.— 6. B, escampament.— 7. M, et ... remanct in

tcnse id quod est et existit in alia (A, e 1 altre) extense et ... capit.— 8. B,

ncnguna (A, a neguna) obra ésser poria ne neguna cosa seria.
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es, està rahó a les coses que sien rahó delia' distinctes

sots rahó d estar e d obrar, en axí que estants los altres

començaments en^ differencia, reben sa semblança per la

qual poden ésser distincts^ los uns dels altres, e estant

differencia açò que es substancialment, se converteix en

axí ab son ésser mateix, com fa la bondat ab aquell enf*

mateix qui es bo tan solament, e en axí com bondat qui

propriament çs en les criatures, substancialment, comen-

çament qui nos converteix ab la entitat propria de granea,

e les altres, substancial, en axí differencia, car nos con-

verteix, en quant es substancial començament, ab granea,

é les altres, està raó a ésser distinct tot quant està en la

differencia substancialment, e encara accidentalment, en

axí que en la substància^ bondat granea, e les altres, son

començaments differents, en axí que la .j. no es 1 altre; c

en axí com tots son bons sots raó de bondat e grans sots

rahó de granea, e son començaments sots raó de comen-

çament,^ e son fi sots raó de fi, e les altres, enaxí son

differents e distincts sots raó de differencia. Aquesta dif-

ferencia es començament indivisible en sí mateix, e es

simple començament don ixen simples començaments in-

dividuats en nombre species e genres. La general diffe-

rencia cove ésser indivisibla per ço que pusca abastar a la

divisibilitat de les substàncies distinctes e individuades

per via de generació, e a ella tornen les particulars díffe-

rencies per via de corrupció. Aquesta differencia indi-

visibla, que es general,^ tramet sa indivisibilitat substancial

per lagent en la substància individuada, en la qual ha

.j.* substancial differencia, axí com en la planta o en lo

cors del animal, sots rahó de la qual estan differentment

totes les altres parts, segons que dit havem. Aquesta

differencia es invisibla e inimaginable, mas la figura delia

). M, quod ratione illius (A, deia) sint.— a. B, es.— 3. B, podent és-

ser distinctes.—4 B, conuerteix ab son ésser ... cnts.— 5. A, manca subs-

tància.— 6. A, començament sots rao de començaments. — 7. A, genera.
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està en la differencia de les parts de la substància, la

qual es imaginabla, e la sua figura appar al sèn en les es-

trcmitats de la substància. ' Differencia, emperò, en dues

maneres es consirabla, ço es a saber, segons la .v." regla,

enaxí que una es^ differencia que es segons realitat, altra

es aquella que es segons rahó tan solament. Aquella

que es segons realitat es axí com^ differencia que es en

les creatures, segons que dit havem, axí com en** la subs-

tància dome, en que es differencia real enfre bondat

granea, e les altres, car si no ho era e eren^ .j. nombre

mateix, serien eguals a Deu en unitat de nombre, e Deus

no hauria natura com fos més a ensús, en granea de

nombre, que^ son effectu. Differencia que està en rahó tan

solament es axí com la humana rahó qui fa differencia

enfre la bondat e la granea, e les altres, de Deu, car

sens differencia no poria contemplar les proprietats de

Deu. Encara es altra manera de differencia que està en

rahó tan solament, axí com la differencia qui està^ enfre

Deu c son efcctu, e enfre àngel e àngel, e home e àngel,*

e enfre .j.» ànima racional e altra, la qual differencia posa

la humana rahó sots differencia universal, la qual res no

es realment en quant la pren universal, mas que la pren^

comparativament; <e> en açò que Deus es, c son efectu

es realment, e la .j. no es realment 1 altre, es real la diffe-

rencia la qual es en aquesta comparació, la qual compara-

ció es la .j. no ésser 1 altre. Dins la differencia compresa^®

universalment, axí com dit havem, no es res fora raó, car

si ho era, covenria que la differencia qui es de Deu e de

son efectu, fos subject particular estant dejús aquella dif-

ferencia que la humana raó'^ fa dessús, e enaxí covenria

que aquella differencia fos altra cosa que no es Deus ni

1. A, caldera.— i. B. considerable ço es segons ... una es la. — 3. B,

com la.—4. B, manca en.— 5. A, era.— 6. B, de.— 7. B, que es.— 8. BM,
manca e home e àngel.— 9. B, lo pren uniuersal mas en ço (M, in boc)

que la pren.— 10. M, igitur differentia accepta (B, presa).— 11. B,

manca raó.
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son efectu, e que fos dessús a Deu e a creatura; la qual

cosa es impossible. Totes estes coses c moltes d altres se

covenen a consirar^ sots raó de differencia, e totes les

consideracions que hom ne fa segons lo procés damunt

dit, son regles e doctrina a ligar la volentat a bon amar e

1 enteniment a ver entendre sots raó de differencia, com

sia açò que totes les coses que dites havem de differencia,

son^ amables e intel•ligibles; ab la qual amabilitat e intelli-

gibilitat amdues les potencies son ligables en objectant a

elles^ les coses que dites havem sots raó de differencia.

2. Differencia d amor es aquella que fa ésser, en

amar, distincts 1 amant cl amat. En la substància differen-

cia substancial tramet diferencia accidental en la subs-

tancial amor, per ço que en amor haja sa semblança, e

aquella semblança dona a amor, la qual semblança es dif-

ferencia damor. Sots aquella differencia d amor està sub-

jectamenf* differencia substancial, estant subject daquella

differencia, e per açò està differencia substancial dejús a

amor substancial en la qual reluu e apar la semblança de

la substancial differencia. Açò mateix se segueix damor

estant^ dejús differencia, a la qual dona sa semblança.

D on, per rahó daçò estan los uns començaments dejús

los altres, per tal que los uns prenguen semblança^ dels

altres. Aquesta differencia damor fa ésser distincts 1 amant

el amat en amar, estant lamant amatiu c lamat amable

inconfusament en amar, per la qual inconfusió es .j. 1 ama-

tiu e altre lamable,^ e la amor es .j. començament mateix

c .j.* matexa natura en rahó de sí mateixa, la qual amor

substancial es indivisibla simplament; mas car la differen-

cia li dona sa semblança e substancia,Iment està per tota

la substancial amor, està cascun començament substancial

la .j. en 1 altre, d on se segueix la substància el propri

I. B, se couenrien a seguir: M, conveniret sequj.— a. B, sien.

—

3. BMc, a ell.— 4. BMc, subiectiuament.— 5. A, intercala differencia

tatxat.— 6. B, semblances,— 7. B, e 1 altre es 1 amable.
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amatiu e amable damor diversificats en amar sots raó de

forma matèria^ qui son actu en amor, la qual diversificació

fa differencia damor substancialment e axí com amor qui

amifica^en la substància diversificatiu c diversificable en

diversificar habituat de amificar.^ Totes estes coses, c mol-

tes daltres, pertanyen a la diffinició damunt dita dedins

la substància; e car nos encercam la manera segons la

qual amor es amabla, es,^ donques, art e doctrina donada

a ligar amor del amant a amar 1 amable en la conexença

de differencia damor, qui fa ésser distincts 1 amant el

amat en amar cnaxí en les obres deffores, com en les

obres dedins. D on, la doctrina que la art ensenya a

haver conexença de differencia damar, es raó^ a ligar

1 amant al amat ab differencia damor, segons açò que de

differencia damor dit havem.

3. Aplicant les dues diffinicions, e açò que delies

dit havem, a la .x.* regla sots forma de contemplació, ha

hom art e manera de ligar sa^ volentat a bon amar c son

enteniment a ver entendre, contemplant Deu segons^ lo

procés de la regla e d açò que de les dues^ diffinicions dit

havem, responent cascú dels .iij. termens la .j. al altre se-

gons concordança de bondat granea, c les altres, en diffe-

rencia e amor e contemplació, de la qual concordança sia

abstracta tota la contrarietat^ que la humana raó pusca

consirar ni pensar, amant la concordança e airant la con-

trarietat. Ecar aytal procés e artifici es intelligible e ama-

ble, es per amor^^daçò ab ell amor ligabla a bon amar e

lenteniment a ver entendre.

éH

I. BMc. en amor ... e matèria.— 2. M, veJut (B, e axi repetit com a)

amor qui amorificat.— 3. M, de amorificare.— 4. A, e es.— 5. B, damor
(M. amoris) es es raho.— 6. A, la.— 7. A, sots.— 8. B, ometen dues.

—

9. A, abstracta ta (tota?) la contrarietat : B, abstracta la contrarietat tota.

— 10. B, per raho.
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11. De^ concordança

^CONCORDANÇA cs aquclla cosa per rahó de la qual bon-

dat granea, c les altres, se concorden en .j.* e en moltes

coses. Concordança es simple començament universal sots

lo qual estan tots los altres començaments enformats a

ésser concordants c concordables, axí com bondat granea,

e les altres, qui sots raó de concordança se concorden en

adunir^ una substància en la qual se concorden de moltes

coses, ço es a saber, bondat granea qui s^ concorden en

bonifficar c magnificar amor e son'* amabondós amorós

amatiu^ amable amat c amar, e encara a bonifficar c mag-

nificar en amor sa quantitat relació e qualitat, e les altres.

Concordança cove ésser començament substancial en la

substància, per ço que 1 agent natural aja de que pusca,

per via de generació, produr substancial concordatiu e

concordablc, c enformar de substancial concordança,^ subs-

tancial bonifficatiu e bonifficable, magnífficatiu c magnifi-

cable, e que la accidental concordança haja propri subject

substancial del qual isca'' en bondat granea, e les altres,

per tal que sia en los altres començaments la semblança

de concordança, ab la qual la substancial concordança pus^

ca concordar e unir los uns començaments ab los altres,

per ço que en la substància no sien^ disparadament, mas

conjunctament e unidament. Aquesta concordança subs-

tancial tramet sa semblança en la contrarietat qui es en la

substància, en la qual semblança se converteix la contra-

rietat en concordança, romanint contrarietat açò que es,

axí com la concordança quel foc el aer han, sots raó de

calor, en conservar la substància en qui convertexen ia

1. B, sense de.— 2. B, vnir.— 3. A, qui.—4. B, amor son : M, in

amore suum.— 5. M, amativum amantem.— 6. A, manca c enformar ...

concordança.— 7. B, esta esca: M, existit.— 8, EMc, sia.
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contrarietat que han, sots raó de secor e humiditat, a

ésser' passiva qualitat sots concordança del foc e del aer.

Aquesta conversió fan ^ lo foc el aer ab concordança de

calor ixent del foc e naxent en laer ab bondat granea, e

les altres, qui son obres^ de concordança, los quals habi-

tes, remanents açò que son en concordança, son habites

dels altres començaments sots hàbite de concordança, axí

com bondat, e les altres, qui es abituada de 1 accidental

concordança. D on, per raó d açò, se segueix que en axí

com los altres començaments son començaments de la

substància sots raó de començament, que en axí tots los

altres començaments sien concordances de la substància

sots raó de concordança; e açò mateix se segueix de bon-

dat granea, e les altres, sots la qual bondat tots los al-

tres** començaments son bondats de la substància. Aquesta

concordança que dita havem, està dedins la substància

substancialment en quant es part substancial, de la qual

concordança ix accidental concordança per ço que sia sa^

semblança, que es concordança accidental, ixent en bondat

de la substancial^ e naxent en los altres començaments, per

ço que la substancial concordança pose en ells sa propria

semblança. D on, daquesta concordança qui es dedins la

substància, ix deffores semblança que naix en les obres

deffora la substància, axí com lome qui fa alcunes coses

sots raó de concordança de^ bondat granea, e les altres,

les quals coses son concordants ab les obres dedins la

substància, les quals coses que hom ne^ fa en semblança de

les coses dedins, son amables e intel•ligibles, segons la^

amabilitat e intelligibilitat de les obres dedins la substàn-

cia. D on, per rahó d açò, donada conexença e doctrina

de la concordança dedins, ha hom manera e art a ligar sa

volentat a amancia e son enteniment a sciencia.

I. B, secor (A, concor?) c dumilitat ésser.— ?. B, fal : M, facit.

—

3. Serà hàbits?—4. BM, manca altres.— 5. BM, manca sa.— 6 BMc,
substància.— 7. A, manca de. — 8 B, home. Serà homne?— 9. BMc, ta.
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2. Concordança d amor es aquella per la qual se

concorden 1 amant e lamat en amar. Aquesta concordança

damor ve al amant ab semblances de bondat granea, e les

altres; e açò mateix fa la concordança del amat qui ama

son amant. Aquestes ducs concordances del amant cl

amat,^ les quals venen ab semblances de bondat granea, c

les altres, se concorden en .j. amar unit e ajustat de les

damunt dites semblances, e açò enaxí per art^ damor, com

les veus dels dos músics quis unixen es concorden en

.j. so sots art de musica. Aquesta art damor es enaxí

amabla sots raó de concordança de semblances aplicades

a amor, 3 com es la veu dels dos músics unibla, sots art

de musica, a un so. D on, per raó daçò, en concordança

de semblances damor bondat granea, e les altres, està la

doctrina d esta amatjva en concordar amor, sots raó de

semblances damor bondat,*^ e les altres, en .j. amar d amant

c amat qui sia ordenat a .j.* fi damor.

3. Requer esta art amativa que son artista trameta

amdues les diffinicioívs a la .xj.* regla sots forma de abstrac-

ció e contracció, en tal manera que en lo^ particular deman-

dat se concorden les ducs diffinicions ab la regla, distraent

de concordança contrarietat, c damor odibilitat, e de bon-

dat malea, c les altres, e contraent amor a concordança

de bondat granea, e les altres, e de concordatiu e concor-

dable, e de amificatiu e amificable, e bonifícable e bonifi-

catiu a concordança^ de les diffinicions e de la regla. D on,

per raó daytal procés e artifici porà 1 artista ligar sa volen

-

tat a bon amar e son enteniment a ver entendre, com sia

que la distracció^ e contracció c Ics dues diffinicions sien

naturalment, sots raó de concordança, intelligiblcs e ama-

bles, sots la qual natura son amdues les potencies ligables.

1 . B, dos concordances del amat e del amant.— 2. A, part la p fai-

xada.— 3. BMc, a amar.—4. B, de bondat.— 5. EMc, que del.— 6. B, e

de concordatiu concordablc e bonificatiu bonificable e a (M, et ad) con-

cordança. —B, distinció.
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12. De * contrarietat

V^ONTRARiETAT cs contrast dalcuns per raó de diverses

fins.2 Contrarietat es universal començament sots lo qual

estan Ics coses qui son contrariatives c contrariables, ab

les quals e en les quals son les unes coses contra les altres,

estant contrarietat raó contra diverses fins concordables a

una fi sots raó de bondat granea, e les altres. Es contra-

rietat naturalment començament accidental en la substàn-

cia, per la qual son les coses diffinides, segons que appar

en la terça regla, axí com calor qui es en la substància con-

tra fredor, e humiditat contra secor, c axí com zn homc^

peccador qui perverteix ses obres, deffora la substància,

en contraries semblances de les obres que dintre'*' la subs-

tància estan naturalment concordants, axí com la bondat

e la bellea de la bona dona quis concorden naturalment, e

son marit, qui es home peccador, ama mes la bellea de sa

muller que la bondat d aquella, d on se segueix contrarie-

tat en la amor quel marit ha a sa muller; la qual contra-

rietat es de bondat e malea, granea e poquea, e les altres,

com sia mala cosa amar més les coses qui no son tan no-

bles que les més nobles, car en aquell amamcnt^ defall

granea a bondat duració, c les altres, e e converso. Aquesta

contrarietat aytal es aquella que nos encercam, de la qual,

siguent lo procés de la art, doctrina donam a desligar la

volentat daytal contrarietat innatural e contra fin de bon-

dat granea, c les altres.^ Aquesta contrarietat es airable c

desamable sots rahó de bondat granea, e les altres, e son

contrari es amable sots raó de bondat granea, c les altres.

Don, per rahó daçò es la volentat naturalment desliga-

1. B, sense de.— 2. B, caíderó.— 3. B, obre.—4. B, defores ... dins.

—

f. A, en amament : M, in ilJo amore. — 6. M, &c. salta a t'attre &c. (c

les altres).

I
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bla^ de mala c poca amor, e es ligabla a bona e gran amor,

al qual dcsligamcnt c al qual ligament ensenya aquesta art

venir tots aquells qui la sabran,^ e qui amadors volen ésser

d amor amabla e enamichs de desamor asirabla.^En la

substància no pot ésser contrarietat començament substan-

cial, car si ho era, seguirsenien moltes inconveniències* c

moltes contradiccions en los altres començaments qui en la

substància son substancialment,^ segons que dit havem, axí

com enfre bondat granea duració, e les altres, qui donen

la .j.^al altre sa semblança sots raó de concordança, qui a

tots Içs començaments dona sa semblança e tots la donen

a ella sots raó de una fi. Açò mateix faria contrarietat si

era començament substancial, d on se seguiria que contra-

rietat posaria natural contràriament enfre bonificatiu"^ e

bonifícable, magnifícatiu e magnificable, e bonifficatiu e

magnifficable, e encara contra bondat e granea, e les al-

tres, en axí que tots los començaments serien confusos e

contra la fi de la substància, en axí que neguna substància

no^ poria ésser unida ni producta de sos començaments

naturals; ni encara en altra ^ vida, la qual esperam, negun

cors racionat ïO no poria ésser sens natural contrarietat

substancial, ni en son nombre mateix no poria ésser resus>

citat ni tot glorificat e concordat, ^^ ni sos començaments

no haurien fi en la qual reposassen. Mas car ^^ contrarietat

es començament accidental, pot ésser passiva qualitat sus-

tentada en substancial concordança c translatada en con-

cordant qualitat sots rahó de bondat granea, e les altres,

axí com en lo colèrich,^^ e,^ |o qual estan les qualitats con-

traries sots proporcionada concordança, agent c vivent de

la contrarietat que les qualitats han comparativament.

I. B, repeteix naturalment.— a. BMc, saben.— 3. B, de sa amor
ayrable : M, sui odibili» amoris.—4. B, molts inconueníents.— 5. B,

semblantment.— 6. B, lo vn.— 7. A, passaria natural ... bonificat.— 8. B,

omet no passim en casos semblants precedint mot negatiu.— g B, en 1 altra.

— 10. M, rationabile.— 1 1. M, ne concordat.— la. A, manca car.

—

13. BMc, colorat.
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2. Contraria amor es aquella qui contrasta a la bon-

dat e gran amor del amant el amat. Cant^ hom ama més

honraments, deners, delits, son cavall o son castell, que

son proísme, aquella amor es contraria a bona e gran^

amor; car millor cosa es amar son proísme que honra-

ments, e les altres, com sia home més amable que les

coses damunt dites; e amar hom més sí mateix sa muller

o son 3 fill que nostre senyor Deus, aquella amor es con-

tra bondat granea'* damor, com sia Deus més amable que

totes les altres coses. Aquesta amor qui es contraria a

bona c gran ^ amor, es contraria a la natura dels comença-

ments damancia, la qual contrarietat es naturalment asi-

rabla per ço que^ la natura que Is començaments han, es

amabla e concordabla ab la bona^ e gran amor del amant

el amat; a la qual^ asirabilitat e amabilitat natural està la

volentat naturalment ligabla enaxí a desamar mala e poca

amor e a amar bona e gran amor, com es 1 enteniment a

entendre veritat de les coses que dites havem; e si açò no

era enaxí, seguir sia que asirabilitat e amabilitat fossen

més objectables al enteniment que a la volentat, e que a

la volentat fossen les coses ignorables e intel•ligibles més

objectades^ que al enteniment, la qual cosa es impossi-

ble; ^^ per la qual impossibilitat, e per açò que dit havem, es

donada doctrina de la manera segons la qual es la volen-

tat ligabla a bona e gran^l amor en objectar axí les coses

segons lurs amabilitats e desamabilitats, com son al ente-

niment '2 segons lurs intelligibilitats e ignorabilitats.

3. En la .xij.* regla se conté la manera segons la

qual entenció e fi naturalment son a home occasió de

audàcia e de temibilitat. ^^ Don, aplicades aquestes dues

diffinicionsa la ''regla, segons açò que de elles dit havem.

I. B, al amat com.— ». BMc, a bonea e a gran.— 3. BMc, e son.

—

4. BMc, c granca.— 5. M, bonitati et magno (B, e a gran).—6. B, car.—
7. B, a la bona: M, bonitati.— 8. A, al qual.— 9. BMc. obiectables.

—

10. B, caldera.— M. B, e a gran.— 11. A. manca son al enteniment.

—

13. B. (manca occasió) de audàcia e de amor.— 14. BMc, ab la.
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t informantles ab ía regla, es format ^ universal d amor

amable e temable coratjosament, sots hàbite de entenció

e de fí, a trobar los particulars encercats^ sots raó de con-

trarietat, contrastant coratjosament e ab gran audàcia a

totes aquelles coses qui son contra entenció c fi, e con-

cordantse ab lurs contraris qui ab entenció e fi se concor-

den, axí com contrastar a la mala e poca amor ab la qual

hom ama més honraments, deners, delits, muller, fills,

cavalls e castells, sí mateix e son proísme, que nostre

senyor Deus; car entenció e fi son a aquella amor natural-

ment contraries, e naturalment elles més amar que amar"^

nostre senyor Deus, es temable e terribla amor, e son

contrari es naturalment amable e dona natural audàcia c

coratge en més amar Deu que totes les altres'*^ coses.

D on, per raó d açò, ensiguent lo procés del mesclament

de les dues diffinicions e de la regla, se dona doctrina de

ligar hom sa volentat a bon amar e son enteniment a ver

entendre.

13. Ve^ començament

W'Omençament es aquella cosa qui sà a totes^ les altres

coses sots raó dalcuna prioritat. Es començament^ denant

a totes coses sots raó de sí mateix, ço es a saber, que en

la substància, bondat granea, e les altres, son comença-

ments de la substància enformats en ésser sos^ comen-

çaments sots raó de començament, lo qual los dona sa

propria semblança en ésser començaments de la substàn-

cia, en axí com bondat qui dona al començament sa sem-

blança en quant lenforma a ésser bo; e ayçò mateix fa

I. B, enformarles ... es formar.— j. BMc, cerquats c atrobats (M, et

invenibilja).— 3. B, manca aquest mot amar.— 4. B, coratgia ... totes al-

tres.— 5. B, sense de.— 6. B. ques ha (A, qui se) donant totes saíta a

l'altre mot totes.— 7. M, prjncipium est id quod est.— 8. B, sots : M, sub.
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granca qui I ^ enforma a ésser gran, c axí de les altres.

D on, per raó d açò, en axí com començament ha prioritat

sobre los altres començaments en quant sa propria essèn-

cia e natura, enaxf bondat, e les altres, ha propria priori-*

tat2 a ésser denant al començament ^ sots raó de la bondat

del començament,'* e per açò cascun començament ha sa

propria prioritat, en la substància, a ésser denant e detràs

a la prioritat del altre començament; don se segueix que

tots los^ començaments son egualment en .j. temps en la

substància, sens la qual egualtat la substància ésser no po-

ria, ni la .j. començament en 1 altre no poria ésser susten-

tat ni ésser sí mateix. ^ Es començament simple part de la

substància en la qual reluen e aparen totes les altres parts

de la substància sots semblança de començament. ^ Aquest

començament es universal e substancial en la substància, e

totes les semblances que les altres parts de la substància

prenen delí, son sos particulars, axí com en lo propri

principiatiu c en lo propri principiable,* qui son essen-

cials' parts de universal començament en qui son aàem-

blants e informants'^a ésser començaments lo bonificatiu t

boniffícable^l de la universal bondat de la substància, en tal

manera que boniffícatiu, qui es part essencial de bondat,

es ï2 principiatiu, c bonificable es principiable. Don, per

raó daçò se segueix que les unes parts de la substància

son en les altres, e cascuna part sà, finalment formalment e

materialment, a 1 altra a unir la substància qui es lo tot el

efficicnt cl ajent natural en produir e cngenrar de sí ma-

teix altre agent en sa propria semblança de genre e de

spccia substancialment c accidental. Es començament ens

simple e substancial en la substància, car si no ho fos, fo-

1. A, qui.— 2. A, proprictat.~3. B, a començament.—4. BMc, afe-

geix la qual ha propriament sots rahó de bondat.— 5. BMc, los altres.

— 6. M, nec sustentari ncque esse id quod est.— 7. MBc. en lo qual

relluen ... sots semblances de començaments.— 8. A, principatiu ... prin-

cipable utuats.-'g. BMc. uniuersals.— jo. M, assimilantur et informan-
tur.— I j. B, el bonificatiu el bonificabU.— la. B, en (B^ es).

Ahatíy<\. .9
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ren los uns començaments los altres e negun començament

no agra propria ni simpla entitat de sí mateix; d on se se-

guiria que la substància fos de no res^ unida e constituïda,

axí com bondat que fóra de granea, et e converso, d on se

seguiria que la entitat de cascuna fos de no res, e en

quant fóra, fóra alcuna cosa, e^ en axí fóra e no fóra, d on

se seguiria contradicció; mas car començament es cosa

simpla e per sí estant ço que es en la substància, es bondat

principiativa e principiable de començament, e comença-

ment es bonifícatiu e boniffícable de bondat; e açò mateix

se segueix de granea e les altres; e per açò cascuna part

de la substància tramet sa semblança a 1 altra part e està

matèria com, de sa entitat propria, isca^ semblança ac-

cidental en substancial semblança a unir e constituir la

substància de parts substancials e accidentals, qui son^ sos

propris començaments. Si començament no fos part subs-

tancial en la substància, foren eficients forma c matèria ^

coses accidentals, e en axí fóra la substància constituída

daccidens tan solament, la qual cosa es impossibla; e en-

cara se seguirà que! agent natural no pogra produr^ de

començament, començament, e pogren ésser los uns acci-

dents sustentats en los altres sens subject substancial, c

foren los uns^ accidents ixents dels altres e no exiren de

les parts substancials de la substància. E car totes estes

coses, e moltes d altres, son contra natura, es, donques,

manifestat^ que començament es ens substancial en la

substància, influent e ixent d elP començament accidental

sots lo qual han hàbite de començament les altres parts

de la substància. D aquest començament, que es dedins la

substància, es habituat amiBcatiu amifícable^^ dedins la

substància, lo qual hàbite es natural, sots la natura dePl

I. B, non re. repetit més avatt.— a. A, sense c.—3. M, et ista matèria

causa (A, cant : B, can o causa) suae propriae entitatis est (B, esca).

—

4. B, manca son : M, manca sos següent.— 5. M, afegeix et finis.—6. B,

seguiria ... produyr.—7. B, manca uns.—8. BMc, manifest.— 9. B, del :

M, ab.— 10. M, amorativum et amorabile — 1 1. B. de la.
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qual son los altres habites dedins principiables a ésser

amificables. D on, per raó d açò, encercant aquesta natura'

de començament e de amoratiu e amorable, e aplicant les

obres defora a la natura dedins, sots hàbit de comença-

ment e damor, es aytal encercament e atrobament doctri-

na e art de ügar la volentat enaxí a amar amable sots raó

de començament damor natural, com es dedins la subs-

tància, segons que dit havem.

2. Començaments damor son amant ^ amat amable e

amar. Sens aquests començaments amor seria ociosa e no

sauria a neguna fi, e enaxí seguirsia que bondat granea,

e les altres, no trametrien lurs semblances a amor ni a

començament, 3 et e converso; e enaxí seguirsia que neguna

cosa no seria amabla ni començabla en la substància; la

qual cosa es impossible e contra natura e^ esperiencia.

Son, donques, los començaments damor aquells que dits^

havem; e car 1 amant es sots raó de començament comen-

çant, e es sots rahó de amor amant començable de sí ma-

teix amar, qui es començament sots raó de començament,

aquest amar es amable per ço car 1 amat es comença-

ment, sots raó de duració, de començament amant amable

c amar,6 com sia duració començament sots rahó de co-

mençament e com sia començament durant sots raó de

duració, segons que en lurs difBnicions dit havem. Està,

donques, durant 1 amant e lamat amable;^ e açò mateix se

segueix del amar qui es del amant el amat amable.^ Tots

aquests començaments damor son enaxí grans en bondat

e en fi e en concordança damor, que majors no poden

ésser. D on, per rahó d açò son amables de molt gran

I. B, la natura aquesta.— a. M, amans amativus.— 3. A, comença-
ments.— 4- BMc, natura de.— 5. B, dit.— 6. Passatge obscur. BMc, e es

sots rahó damor amat (M. amans amando) començable de si mateix amat
qui es començament sots rahó de començament Aquest amat (A, també
amat) es amable per ço car lamat es començament sots raho de duració

de començant amant amable e amar.— 7. M, et amabilis.— 8. BMc, del

amant amat e amable.
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gmabilitat; e per açò vol Ja art amativa que segons aytals

començaments d amor hom cnforme sa volentat a amar,

de la qual enformació la volentat nos pot deffendrc ni

pot contrastar a sos naturals començaments com 1 agent la

endreça a aquells e la desvia dels contraris començaments

innaturalsJ

3. Cant2 sesdcvé que hom ha mester a ligar sa vo-

lentat a bon amar e son enteniment a ver entendre sots

raó de començament e de esperança, adonques vol aman-

cia^que hom recorra a la .xiij.* regla qui es d esperança,

e que hom aplich a aquella regla les dues diffinicions

damunt dites, e que de tots .iij. hom faça .j. universal

unit e concordat de la regla e de les dues diffinicions, e

que desots aquell universal hom cnccrque lo particular

desijat e aquell aplique a prepòsit,'^ en tal manera que les

parts del universal^ romangucn concordants, afíirmant o

negant, amant o asirant aquell particular, axí com ^ algun

peccadorquis desespera de la misericòrdia de Deu per

raó dels grans peccats que ha fets, si aquell se vol espe-

rar en la misericòrdia de Deu, consire en lo procés de la

regla c en les dues diffinicions, e comence a amar, segons

que de començament damor dit havem, e comence a

havcr^ esperança, segons lo procés de la regla, c esper en

axí de la misericòrdia de Deu gran do e perdó, com de

la justicia de Deu gran puniment; e adonques, per aytal

procehiment, porà sa volentat costrènyer a amar la mise-

ricòrdia de Deu e a haver esperança c amor a nostre ^

senyor Deus.

^
I. A, naturals.— 2. B, sense caíderó Com.— 3. B, amativa.—4. B, de

ab.jj. les diffinicions e que sots aquell universal encerch ... desiderat c

aquell applich al propòsit.—5. B, part uniucrsals : M, partes universa-

les.—6. B, com si.—7. B, començ haucr.—8. B, e haucr esperança en

amor a (M, in) nostre.
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j 4. De mijàii

M EjA es subject per lo qual fin enflueix al comença-

ment, e per lo qual començament reflueix a la fi, cnaxí

quel mejà sap a la natura damduys^ e es image d aquells.

La fi que es en la substància començament substancial,^

influeix al començament substancial sa semblança, ço es

a saber, fi accidental, la qual dona al començament, e

aquella semblança li tramet ab totes les semblances que

fi pren dels altres començaments, e lo començament re-

flueix a la fi tot açò que la fi^ li tramet, e encara, que li

tramet sa propria semblança e totes les altres semblances

que pren dels altres començaments; e car lo mejà es lo^

subject per lo qual passa la influencia e refluencia, pren

sa^ semblança damdós, e per açò^ lo mejà sap a cascú en

natura e semblança, e es image^ en la qual apar la natura

e la^ proprietat de cascú; e car lo mejà es començament

substancial, posa sa semblança en la fi e en lo comença-

ment, la qual semblança hi posa ab totes les semblances

que pren dels altres començaments; e car cascun comen-

çament roman açò que es e posa en 1 altre sa semblança,

segueixse, de la unitat de tots, substància, e daçò que la

.j. posa en 1 altre se segueixen los accidents de la substàn-

cia. En aquesta substància son les unes parts mejans a les

altres, axí com mejà qui es en lo mig de la fi e del comen-

çament, e fi qui pren semblança de mejà, es mejà enfre lo

mejà substancial e lo començament substancial, e açò ma-

teix se segueix del començament qui per la semblança

que '^ pren del mejà, es mejà enfre fi el mejà substancial; e

1. B, m'ígi forma la mét usual.— 2. A, damdues : B, d abduys.— 3. A
saíla a t' altra mot substancial.—4. B, manca la fi.— 5. B, sense lo.

—

6. A, pren semblança.— 7. M, et quía.— 8. A, e sa semblança e es imaga.
— 9. B, sense la.—-10. B, qui.
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açò mateix se segueix de granea, qui en quant pren sem-

blança del mejà substancial, es mejà enfrc bondat duració,

ço es a saber, que' granea es mejà per lo qual bondat es

rahó a bona duració, per^ la qual duració es raó com bon-

dat sia durable; e aquest mejà de granea es ab totes les

semblances que pren dels altres començaments e ab la

propria semblança de granea. D on, per raó d açò està

cascun començament en laltre^ c la semblança de cascun

començament viu de la semblança del altre, axí com en

lamatiu, en qui viu sa bondat de la bondat del amable, e

sa granea viu de la granea del amable, et e converso;

e com cessa la influencia e la refluencia de les semblances,

adonchs se^ corromp lo mejà e mor cascuna semblança en

1 altra, e corromp se tota la substància.^ On, com açò sia

cnaxí dedins la substància naturalment, vol la art que

hom, segons que la obra es dedins la substància, enquira

deffores la manera segons la qual viu la volentat en bon

amar e 1 enteniment en ver entendre, lo qual viure està en

viure lamar del amant de^ les semblances del amable sots

raó de bondat granea, c les altres, axí com 1 amant qui

ama Deu sots rahó de bondat granea eternitat, c les al-

tres; e car Deus es, sots raó de totes estes coses, amable,

viu lamar del amant quant^ 1 amant ama les semblances de

son amable, e mor cant desama aquelles semblances e ama

en ell contraries semblances. D on, per raó d açò requer

la art que hom encerch lo mejà quis cove enfre 1 amant

el amable, lo qual es de les semblances que dites havem,

e quel meta^ objectivament en lo mig de son natural ama-

tiu e amable per tal que, per natura damdós c per la na-

tura^ del mejà, se conjunya lamar de les semblances del

amant cl amat: car axí com 1 enteniment'^ ateny son en-

1. B, e duració ço es que.— a. BMc, c per.— 3. B, en altre.— 4. B,

donchs corromp.— 5. A, manca e corromp se tota la substància.

—

6. BMc, en.—7. B, viu lamat? ... car (M, nam).-8. A, que deus lafxaf

dites ... e quel meia.— 9. B, dabduys e per natura.— 10. M, intellectivum.
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telljgible per semblances qui son mejà estant enfre amdós

e semblances d amdós, enaxí lamatiu ateny son amable com

hom li dona les semblances daquell, les quals semblances

ensenya la art a atrobar e a posar en lo mig d amdós, se-

gons açò que en est capítol e los' altres dit havem.

2. Lo mejà d amor es amar ab lo qual se amen

1 amant e lamat. D amor es amatiu e amable, e es prenys

damar, lo qual naix damor damatiu e amable, e en amor

damatiu^e amable naix e està, e delís e en ells viu e ha

sustentació, ab ajuda, emperò, de bonifícatiu e boniBcable

de bondat, d on naix bonificar en amar, et e converso; e

açò mateix se segueix de granea duració, c les altres, en

qui naix e viu amar.^ D on, per rahó d açò, amar es lo

mejà damor'* ab lo qual se amen 1 amant el amat com

cascun es agent damor sots rahó damatiu e amable, boni-

fícatiu e bonificable, e les altres. A aquesta^ acció c obra

ensenya la art venir a aquells qui desiren amar, mesclant

la .j. començament en I altre, e pendre lo mejà quis

segueix de aquell mesclament, ab lo qual mejà es la

volentat ligabla al amar del amant el amat, axí com posar

objectivament^ enfre amatiu e amable, boniíicatiu e bonif-

fícable, magniíicatiu e magnificable, e les altres, cove se de

necessitat que isca la amor^^ que nos encercam, en lo qual

e ab lo qual la volentat es ligabla ab los mejans damunt

dits, los quals amancia enaxí ensenya a posar enfre lamatiu

el amable, com fa sciencia enfre entellectiu e entellegible.

3. Segons açò que havem dit* damor sots forma de

mejà e de mejà sots forma damor, vol la art que cant

hom ha mester alcun particular sots raó^ de consolació,

que hom aplique amdues les diffïnicions a la .xiiij." regla

qui es de consolació, e que segons lo procés '^ de la regla

1. B. e en los.— 1. B, naix amor damatiu e amable en amor e ama-
tiu : M,^enerat amorem de amativo et amabili, et amor in amativo.

—

3. B, amor.— 4. B, damar.— 5. B, els altres Aquesta.— 6. M, ponere
objective medium.—7. M, quod iste (B, quen isca) est amor.— 8. B, dit

hauem.—9. BM, forma.— 10. BM, salten a t'aítre mot procés.
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el procés damdues les diffinicions, hom tracte aquell par-

ticular demanat, axí com si hom se vol consolar dalgun

dampnatge que aja pres dalgun falliment' que hom li aja

feyt, cove qucs console en Deu; car molt més es la

influencia que Deus influeix de ses semblances^ en lamar

del amich qui en ell se consola, que no es lo dampnatge

que negun hom per altre pusca penre,^c major cosa es

consolarse en haver bo gran durable poderós vertuós

pacient amar, que desconsolarse car'* hom li ha feyt alcun

falliment; car pus natural cosa es a la volentat aytal amar,

que de neguna cosa haver desconsolar, com sia açò que

desonsolar no pusca ésser multiplicat de tan nobles sem-

blances com amar, c encara com consolar;^ c per açò car

amar e consolar son pus nobles que desconsolar, ab

aquella major noblea es més la volentat ligable a consolar

que a desconsolar, e per consegüent, naturalment, a bona

desconsolació es la volentat ligabla sots raó de bondat

granea, e les altres, e a mala desconsolació^ es ligabla

sots raó de malea poquea, e les altres. D on, totes estes

coses, e moltes d altres, ensenya la regla e ensenyen les

dues diffinicions a atrobar,^a ligar la volentat a consolar

I amich en son amat segons los mejans damdós, on se for-

ma lamar el consolar, e la influencia e la refluencia del

amar el consolar; et ab totes estes coses se liga la volen-

tat a amar e a consolar.

15. Befi

J 1 es aquella cosa en la qual començament se reposa.

En la substància es fí .j. de sos començaments substancial ^

1. BMc. e dalgun deffallíment,— 2. BMc, sa semblança,— 3. B,

pendre.— 4. B, tant quant.— 5. B, c com consolar: M, et consolarí.

—

6. A, es la volentat ... desconsolació repetit.— y. BMc, e ensenya les dos
diffinicions atrobar.—8. B, substancials.
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simple e natural. En aquesta fí es fínitiu e fínible, qui son

simples començaments essencials de la fi. Lo finitiu tramet

sa semblança en los altres començaments de la substància,

axí com en lamatiu, en lo qual tramet sa semblança en

açò que fi damatiu es amar; e açò mateix fa lo finitiu qui

en lamatiu tramet la^ semblança de son finible propri

per ço que sia en lamable qui es finible sots raó d amar.

Aquest finitiu tramet sa semblança en lamatiu e tramet la

semblança de son finible en lamable propri del amatiu,

ab totes les semblances que tramet als altres comença-

ments, e lamatiu les reb ab sa semblança e en la semblan-

ça de son propri amable e ab totes les semblances que Is

altres començaments li trameten; e per açò lamatiu e son

amable e lur propri amar substancial, se reposen^ en la

fi, qui substancialment es part natural de la substància.

Aquest repòs es car la fi dona al amatiu e al amable e a

Jur amar tot ço que Is cove sots raó de fi d amor ^ e de

bondat granea, e les altres, e encara sots raó de sí ma-

teixa; e car al amatiu e al amable el amar'* no han altres

coses mester, car fi complex tot ço quels es necessari a

açò que son e a ço que han mester dels altres comença-

ments, per açò se reposen en la fi en^ qui han tot com-

pliment natural a constituir e unir, de tots los comen-

çaments, la substància, en la qual e de la qual son parts

substancials lamatiu lamable lamar e lamor.^En aquesta

fi substancial reposen totes les fins que ella influeix als

altres començaments substancials, les quals fins son co-

mençaments accidentals qui reposen en lur^ començament

substancial don son influíts; e car los començaments subs-

tancials son subjectats sots les fins que accidentalment pre-

nen de la fi substancial, trespassen, mejançanament aquelles

1. BM, sa.

—

1. BMc, se responen.— 3. BMc, amar (A, amat?) tot ço
que lur coue sots raho d amor.— 4. M, et quia amativum et amabile (B,

e amable) et amarc.— 5. A, manca zn.—6. A, sustentades lamatiu lama-
ble lamar e lamat (lamat tatxat) 1 amor : BMc, substancials lamatiu
iamable e 1 amor caldera (M, et amaré). — 7. B, en son.

i
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fins, ésser' e son reposats en la fi substancial ab les 6ns

que daquella substancial 2 fi reben. Don, per rahó daçò

totes les altres parts substancials c accidentals reposen e

son reposablcs en la fi substancial. On, com açò sia en

axí, es, donques, donada doctrina segons la qual los co-

mençaments de la substància reposen en la fi de la subs-

tància essencial. Aquella fi, emperò, es començament qui

reposa sots altra fi dessús, segons que en la segona regla

dit havem. On, a ligar lamatiu a 1 amable,^ e ligar lamatiu

e 1 amable a amar"* sots raó de fi de vertuts, cove seguir lo

procés de la fi qui es dedins^ la substància, segons la qual

la volentat es ligabla a ésser movent e moguda a la fi de

son amar ab ligament de fi de vertuts c de bondat granea,

e les altres, ço es a saber, que de dins la substància hom
traga semblances en les obres deffores, c que ab aquelles

hom ligue les fins de^ les obres deffora, axí com en anar

parlar veser ausir menjar vestir hedifficar, c les altres

obres"^ semblants daquestes; car totes aquestes coses re-

queren haver segons la fi de la substància e^ per ço que

en semblant fi pusquen reposar e haver compliment; ab lo

qual repòs e compliment es la volentat ligable, com sia açò

que aquell repòs e compliment li sia fi naturalment voli-

ble e amable, e son contrari li sia odible e desamable; e

car la art dona conexença de la fin dedins la substància

e del repòs de sos començaments, e demostra la fi el

repòs qui deffora la substància se cove, qui es fi damor

amatiu e amable, per açò dona doctrina de ligar la volen-

tat a bon amar, sots rahó de fin natural, ab lo qual la

volentat es ligabla; e açò mateix se segueix del enteni-

ment, lo qual sots raó de fi es ligable a ver entendre: car

enaxí com daçò que dit havem se segueix fi damancia, en

axí se pot seguir fi de sciencia.

1. BMc, migançantment per aquelles fins csser (M, ad essc).— 2. A,

substància.— 3. B, c 1 amable.—4. B, al amar.— 5. A, deius.— 6. B, e de.

— 7. BMc, hoyr comprar vendre mengar ... coses— 8. BM, sense c.
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2. Fi damor es aquella en quis reposen I amant cl

amat. Aquesta fi damor es significada per açò que de la

fi damor dit havem; car com 1 amant conceb en sa pensa

amorós pensament de son amat, segons que està fin damor

en la substància, adonchs se reposa en aquell amorós

pensament, complit de fi damor, sots rahó de fi de bondat

granea, e les altres; e açò mateix fa lamat qui sap que

son amant I ama ab amor complida de bondat granea, e

les altres, lo qual amat conceb amorós pensament del

amant, en lo qual se reposen^ 1 amant e lamat sots fi damor

complida de la bondat granea, e les altres, de cascú; e

car aytal repòs es amable ab fi damor de bondat granea,

e les altres, es ab sa amabilitat ligable lamatiu natural del

home quis vol entrametre damor, al qual home mostra

amancia, segons son procés, ligar son amatiu a amar ab la

amabilitat del amat sots fi de repòs d amar.

3. Com sesdevé quel amich vol amar son amat sots

raó de fi e de contricció e consciència, adonques deu

recórrer^ a la .xv.* regla ab les dues diffinicions e seguir

lo procés, en amancia, de la regla e de les diffinicions,

axí com 1 ome quis penet car' no ha més amat son bon

amat sots raó de fi damor amatiu amable e amar, ^e>

sots rahó de fi de bondat granea, e les altres; e açò

mateix se segueix del home quis penet car ha offès'* son

bon amat contra fi damor amatiu amable e amar, ^ e contra

fi de bondat ab malea, c de granea ab poquea, e les al-

tres. Daquest penediment nax enaxí contricció sots rahó

de^ amatiu amable e ainar e amor, com fa consciència sots

rahó de^ entellectiu entellegible entendre e saviesa; e car

contricció dona treball al amatiu <[e consciència al ente-

llectiu/^ sots raó de defugació de lur fi, ^ per açò fi de

contricció es retornar lamatiu a son amable, e fi de cons-

t, BMc, se responen.— 2. A. recorre.— 3. B, penit com.—4. B,
penit com ha ofès (A, offendut) — 5. A, amat?— 6. B, del.— 7. De M.

—

8. A, desugacio (defujació?) de lurs fi : B, desuíacio de lur fi e.
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ciència 1 es retornar lentellectiu a son entelligible sots raó

de bondat granea c les altres, e açò ab tan freqüent e per-

severant retornament, d entro que los començaments sien

reposables en la fi sots passió de contricció e conscièn-

cia. 2 <[A> aquest retornament e repòs e perlongament de

treballs que hom ha per raó de contricció e consciència,^

ensenya la art venir tots aquells qui seguexen son procés,

mesclant tan fortment los uns començaments en los altres

tro que sien reposats en la fi, segons açò que de fi dit ha-

vem, e de sos perteniments e de contricció e consciència.*

16. De^ majorítat

M AjoRiTAT es imatge de granea de inmensitat^ de bon-

dat eternitat, e les altres. Majoritat es creatura en la qual

nostre senyor Deus significa la gran inmensitat de sa

bondat granea eternitat, e les altres, per taP que hom
sapia que Deus es major que totes altres coses e es més

amable que tot cant ha creat. Es majoritat .j. dels comen-

çaments substancials de la substància, per ço que en la

substància pusquen ésser los uns començaments majors

que Is altres, axí com los començaments substancials qui

son majors qucis accidentals, e axí com bondat qui es

major segons ^ sa propria entitat, que segons la granea

que ha sots raó de granea, e encara, en axí com la bondat

accidental de la substància, qui es major segons la bon-

dat substancial, qui es son proprí subject, que segons la

granea qui li es subject per accident; e açò mateix se

segueix dels altres començaments. Aquestes majoritats

ésser no porien en la substància sens que majoritat no

1. A, de scienc5a.--7, A, sens passió ... e sciencia.— 3. B, deJ tre-

ball ... e de concíencia,—4. B, pertanyments ... e de conciencia.— 5. B,

sen$e de.—6. B, de consciència de inmensitat (M, imago immensitatis).

— 7. B, per ço.— 8. B, manca segons ; M, in.
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fos ens real e substancial en la substància, sots rahó' de la

qual los altres començaments pusquen enaxf ésser majors

com son bons sots raó de bondat, c grans sots rahó de

granea, e les altres. Es, donques, majoritat en la substàn-

cia començament substancial, lo qual tramet sa semblança

en los altres començaments, axí com a bondat substancial

qui es major substancialment que accidental, c major

sots rahó de forma que sots rahó de matèria, e axí com

al tot^ qui es ajustat de ses parts, lo qual es major que

neguna de ses parts. Aquestes semblances que majoritat

tramet als altres començaments, son accidens e habites^

sots los quals aparexen les unes parts de la substància

majors que les altres, estants aquells habites images en

les quals son representats los començaments substancial-

ment, e encara accidental, en quant los uns habites son

imatges dels altres, los quals habites son majorment sub-

jectats en la substancial majoritat, que en los altres co-

mençaments de la substància. Majoritat, emperò, en dues

maneres, enfre les altres, es considerable, ço es a saber,

majoritat qui es en la substància, segons que dit havem,

e majoritat qui es en les coses disparades. ^Majoritat qui

es en les coses disparades^'* cove considerarien dues

maneres: la .j.* es com majoritat es tan solament en rahó

humana e no es res en realitat, axí com Deus qui es

major que les creatures. Aquesta majoritat es en la raó,

la qual fa per ço car la^ granea de Deu es gran realment

e la granea de les creatures es poca realment, segons com-

paració de la granea de Deu.^ Açò mateix se segueix

de la bondat de Deu qui es gran en granea, e^ la bondat

creada qui es poca en poquea, e axí de les altres. Es, don-

ques, aquesta majoritat comparada de Deu e a creatura,^

1. A, salta a Valtre mot raó. — 1. BMc, com lo tot.— 3. BMc, acci-

dentals c hàbits —4. De M. — 5. BM, ésser.— 6. A. sense la.— 7. A,
talta a l'altre mot Deu.—8. M, et de,— 9. B, Deu (sense de) e creatura :

M, ad Deum et ad cretturam.
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en la raó, c no es real en quant la pren universal; car

si era realment alguna cosa, seria aquella majoritat altra

cosa que no seria de' Deu ni crcatura, la qual cosa es

impossible. Es majoritat en les coses disparades real-

ment, axí com enfre una substància c altra, qui son sots

una radical bondat e .j.* granca, e les altres, axí com en

home, en qui ha més delaments que en altre.^e cascú

dels elaments son parts substancials, estants dejús a^la

majoritat universal substancial qui es part de la universal

substància, ço es a saber, de chaos, en lo qual son sus-

tentades totes les particulars substàncies individuades sots

raó de generació"^ e de species. Es encara altra manera de

majoritat considerabla en les coses qui son disparades^ en

natura e son ajustades en esser^ una substància, axí com
en home, en qui son cors e ànima disparats en quant la

ànima es de coses intel•lectuals el cors es^ de coses sen-

suals: es la ànima major quel cors en la^ substància per ço

car hi ve ab pus nobles començaments, car de^la granea

de bondat que la ànima ha, e'^de la poquea de bondat

quel cors ha segons comparació de la ànima c del cors, es

unida una majoritat extensa qui es realment en la substàn-

cia del home, sots lo quaP' son abituades les parts de la

ànima ésser majors que les parts del cors. Aquesta ma-

joritat, e les altres que dites havem, vol la art que hom
consire e que les aplique a prepòsit,'2car ab elles es la

volentat ligabla a amar més aquelles coses en les quals

ha més d amabilitat, que <]a]> amar aquelles coses en qui

nà menys, com sia açò que naturalment la volentat dcja

més amar les majors coses que les menors, pus que més

son amables; e car la art ensenya haver conexença dci

majoritat e de la major'^ amabilitat de les coses, per ço

1. BM, sense de.— a. M, in quo elementa sunt majora quam in alio

elementato.— 3. A, dcssus a : B, deius en.—4. Serà genrc?— 5. A, dis-

parables.— 6. BM, manca ésser. —7. B, omet es.— 8. B, sense Ja.— 9 BM,
e de.— JO. A, manca e.— 1 1. BMc, la qual.— 12. B, consider ... applich

al propòsit.— 13. BMc, a auer conexença de major.
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la art es raó de ligar la volentat en donarli per object

més' aquelles coses qui son més amables, que aquelles qui

no son tant amables. Aquesta doctrina ensenya la art,

segons que apar en son procés, per figures regles diffini-

cions condicions e qüestions.

2. Majoritat damor es aquella en qui 1 amant el

amat son eguals en amar; cor quant lo amant el amat se

egualen en amor, enaxí que tant ama^lamant lamat com sí

mateix, c lamat atrestal, c amant lamant aytant son amat

com es tota sa entitat e la entitat del amat, c e converso,

adones es en aquell amar egualtat del amatiu amable^

amat c amor, e en tots aquests termens son eguals bondat

granea duració poder, e les altres; e per açò en aquest

amar* no ha menoritat ni, per consegüent, majoritat; car

pus que no hi es^ menoritat, no hi pot ésser majoritat.

D on, per rahó daçò la major ^ majoritat damor es aquella

en la qual no ha majoritat realment ni menoritat,^ car

sobre aytal majoritat damor no pot ésser alguna majori-

tat. Aquesta major majoritat d amor es desirable, e ab

desirabilitat® es la volentat ligabla a bon amar, com sia açò

que desirabilitat majorment sia mes amable segons majo-

ritat que segons menoritat. Donques, en objectant a la

volentat la major majoritat damor, es la volentat ligable,

lo qual objectar ensenya la art, encercant majoritat damor

c majoritat^ de bondat granea, e les altres, e en mesclar'®

los uns començaments ab los altres, segons que appar en

son procés.

3. Requer la art que aquells qui lur volentat volran

ligar a bon amar e lur enteniment a ver entendre, que ab

amdues les diffinicions vajen a la .xvj.* regla si tant es

I. B, pus.— 2. BMc, car cor lamant ... en amar enaxí que tant ama
(A, com tant ame).— 3. M, amativi (B, de amatiu) amabilis amantis.

—

4. B, per (senxe e) ço en aquesta major (M, in hoc amore).— 5. B, pus
no y es.— 6. BM, manca major.— 7. BM, salten al segon mot majoritat

fue ve.— 8. A, ab desuabiJitat? : BMc, ab sa desidcrabilitat.— 9. BMc,
minoritat.— 10. M, et misccndo.
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que la volentat vullen ligar sots rahó de majoritat e de

paciència,' axí com si hom vol haver paciència sots raó

de major amor, vol la art que segons que^ la regla tracta

de paciència, hom haja paciència a haver majoritat damor,

axí com lome que per ço que pusca haver gran paciència,

es pacient sots los homens qui han major poder que ell,^ e

sots aquells qui li son eguals e qui son menors en poder, c

en les altres coses semblants als^ començaments de la subs-

tància, e que per^ totes aquelles semblances sia pacient,

per ço que la paciència li sia occasió damor bona e gran,

e les altres. Aquesta paciència e majoritat damor son

molt amables, ab la qual amabilitat la volentat es ligable

ab totes les semblances dels començaments de la substàn-

cia; c aquest ligament ensenya la art en donant conexença

dels començaments e de lurs semblances, e en represen-

tant la amabilitat a la volentat sots forma de majoritat

damor e de paciència, qui es naturalment amabla per la

volentat.

17. De eguatfat

El'GUALTAT es subjcct en lo qual reposa la fi de concor-

dança e de bondat granea, e les altres.^ En la substància

es egualtat començament substancial, estant subject a totes

les egualtats de la substància, ixent d aquella substància^

egualtat per ço que fi de egual concordança e de eguafj

bondat e de egual granea, e les altres, hi sia reposable,

enaxí que egualment sien los començaments substancials

parts de la substància; e açò mateix se segueix de les part!

accidentals. Aquesta egualtat es radical e específica^

I. B. que abduys ... si tant ses ... vulla (M, se velit) ... pascienciil

usual (i ipii%c\e.nx).— 2. A, múrnctf que.— 3. B, quiell.—4. B, els?— 5. A,
e per que.— 6. BMc, concordança de bondat c les altres.—7. BMc, t

ixents (A, ixen) d aquella substanciar— 8. A, es pacifica; BMc, es passiu».
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propria en cascuncs^ de Ics substàncies, havent cascuna

substància sa propria e individuada egualtat e cnaxí nu-

mera! com ha sa propria individua bondat granea, e les

altres; la qual propria e individuada^ egualtat neguna subs-

tància haver no poria si egualtat no era part substancial

de la substància; car la fi de egual concordança e de

bondat, e les^ altres, no hauria substancial subject de re-

pòs, car falliria'* granea a bondat concordança, e les altres,

ef e converso, on se destruiria ^ la substància; car fallent

.j. començament a altre, tots los altres covenen defallir

los uns als altres, com sien tots los començaments, natu-

ralment, los uns en los altres. Es, donques, egualtat^ en la

substància part substancial, la qual tramet sa semblança

en les altres parts, per raó de la qual son bondat granea,

e les altres, eguals en substancialitat e en la realitat e

unitat de la substància, e egualment reben sa ^ semblança

de egualtat, per la qual egualment cascuna tramet sa sem-

blança en 1 altra. s D on, per raó daçò es tota la substància

plena de egualtat radicalment; mas segons que la substàn-

cia pren de les coses nodrimentals per les quals viu^ de

les coses deffores menjant e bevent, odorant e tocant,

ha egualtat^® proporcionada segons que en la substància

les unes qualitats radicals reben nodrimentalment més de

les coses deffores que les altres, axí com lo foch qui en lo

colèrich^' reb més de calor de les coses deffores, que la

terra de secor ni laer dumiditat ni laygua de fredor. Se-

gons açò que dit havem de la egualtat substancial en les

substàncies elementades, se pot entendre de la egualtat qui

es en les substàncies entellectuals, axí com en ànima racio-

nal, on es egualtat part substancial per ço que granea no

defalla a bondat duració ni a fi de concordança, et e con-

1. B. cascuna.— 2. BMc, indiuidua ... c axí numeral com a (A, iambé
a) sa propria c indiuidua ... la qual propria indiuidua.— 3. BMc, con-
cordança de bondat c des.—4. B, fallia.— 5. B, on destroyria.— 6. B,

egualment.— 7. BM, manca sa.— 8. A, c 1 altra.— 9. B. uiuen.— 10. B,

ordenant e tocant a (A, també a) egualtat.— i 1. B, golerit.

Amativa. - 1
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versOy e quels uns començaments no trameten desegualment

en los altres lurs^ semblances. Emperò la egualtat dels

actus de les potencies es proporcionada, segons que la una

potencia usa més de semblances que les altres, axí com la

volentat del home devot, qui usa més de sa propria sem-

blança c de les semblances^ que reb dels altres comença-

ments, que 1 enteniment, qui no ha tanta de sciencia com

la volentat ha d amancia, et e converso. Aquesta egualtat

proporcionabla es aquella que nos encercam, a la qual la

volentat e I enteniment son ligables ab lurs semblances

matexes, com sia egualtat amabla e entelligibla sots rahó

de bondat granea, c les altres, a la qual egualtat mostra

la art aplicar los actus de les potencies, mesclant los uns

començaments en fos altres e ensiguent son^ procés.

2. Egualtat d amor es aquella en la qual 1 amant e

I amat segualen en amar. Lamant el amat, emperò, nos

poden egualar en amar sens egualtat* damatiu e damable,^

e damatiu e amatiu, e amable e amable, ni sens egualtat

de bonificatiu e bonificable,^ e bonificatiu e bonificatiu, c

bonificable e bonificable,^ e axí de granea duració, e les

altres. Aquesta egualtat d amor tan alta tan bona® e tan

gran, no pot ésser mas en Deu tan solament, car si era en

creatura, no àuria egualtat subject en que fos major

en Deu que en creatura; e car esta egualtat cove ésser ei

Deu per ço que granea de egualtat no deffalla a bondai

granea duració, ^e les altres, es granea de egualtat d<

bondat granea^® duració amabla en les creatures, ab h

qual amabilitat la volentat es ligabla a bon amar e desli<

gabla de maP^amar. Aquest ligament ensenya la art ei

donant doctrina de egualtat damor'^en granea de bondat,!

c les altres, c en aplicar ^^Jg granea de la amabilitat al

I. B, ses.—2. B. c semblances.— 3. B, lur.—4. A, seguallen ... egua-

llar passim ... sens volentat.— 5. BM, salten al segon amable que ve.—
6. A, salta al primer bonificable que ve.—7. B, manca e bonificable segoné

—8. A, bon.—9. B, a bondat a bondat granea : M, bonitati durationi.

—

JO BM, múfncúr granea.— 11. B, a mal.— 12. BMc, damar.— 13. A, e[n}
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amatiu sots raó de bondat e de granea, e les altres,

al qual amatiu es natural cosa amar egualtat de sí mateix

e de son amable.

3. En la .xvij." regla, que es de satisfacció, siguent

son procés e aplicades les dues diffinicions a son procés,

se forma universal en lo* qual appar lo particular encercat

sots forma de egualtat damor e de bondat, e les altres,

e sots forma de satisfacció; lo qual particular es mi)à a

ligar la volentat a bon amar e 1 enteniment a ver entendre,

axí com lome qui satisfà a son bon gran, e les altres,

amatiu, de bo gran, e les altres, amable, 2 c satisfà a son

bo gran, e les altres, amable, de bo gran, e les altres,

amatiu, la qual satisfacció fa egualment en amar d amatiu

e amable, segons ço que de egualtat dit havem. D aquesta

satisfacció nos pot la volentat deffendre naturalment, mas

contra natura sen deffen^e li contrasta contra les sues

semblances matexes e contra les semblances de bondat

granea, e les altres, ab dessemblances d aquelles, les** quals

son malea poquea vicis falsetat, e les altres. D aquestes

dessemblances ensenya la art deligar^ la volentat, aplicant

son amar a la regla e a les dues^ diffinicions; la qual apli-

cació es a la volentat naturalment amabla, e son contrari

li es asirable.

1 8. De minoritat

M,.ENORiTAT es cosa prés^ a no ésser. En la substància

es menoritat substancial e accidental. Substancial menori-

tat cove ésser una^ de les parts substancials qui unixen c

componen la substància, car si no ho era,^ no serien

granea ... en (sense c) aplicar.— i. B, e lo.— 2. A, salta a V altre mot
amable.— 3. B, natural se dcffen.—4. B. d aquells los.— 5. B, senblan-
ccs ... de ligar (A, també de ligar : M, disligare).— 6. BM, ometen dues.

—7. B, prop passim.— 8. B, en vna.—9. A, no era.
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neguncs de Ics' parts substancials dctcrmenades ni finides

sots propria finitat e determenació, e serien infinides e

eguals; on se seguiria que la substància fos infinida en

bondat granea, e les altres, e enaxí seria Deu, e totes

coses no serien mas una substància tan solament; la qual

cosa es impossible. Donques, per totes estes rahons, e

per moltes d altres, menoritat es part substancial de la

substància, la qual menoritat dona sa semblança als altres

començaments de la substància, axí com a bondat granea,

e les altres, qui son menors accidentalment que substan-

cial, e son^ per rahó de menoritat pres a no ésser.

Aquestes semblances que menoritat dona e enflueix als

començaments de la substància, son accidents sots hàbite

de menoritat,^ e segons ells ha la substància enclinació a

no ésser naturalment, com sia producta de no ésser se-

gons via de creació; e aquestes menoritats impliquen altres

menoritats qui son majors menoritats e pus pres a no

ésser, ço es a saber, peccat^ mortals e venials; e los mor-

tals son pus pres a no ésser que los venials, per ço car

son de majors menoritats de bondat granea, e les altres,

ço es a saber, de major privació de virtuts, sustentades

en menoritat de bondat granea, contra sustentació de

major bondat granea, e les altres. Aquestes majors meno-

ritats son tan grans que majors no poden ésser, e tant

son"* grans ques perverteixen en desemblances^ de virtuts

e de bondat granea, e les altres, axí com malea qui es

privació de bondat, e poquea viciosa qui es^ contraria'

semblança de granea virtuosa, e vici^ qui es dessemblança

de virtut. Aquestes dessemblances estan sots menoritat^

contrarietat e vicis, habituades, e son naturalment aira-

bles, e lurs contraris amables, açò son virtuts e bones

obres. Aquestes virtuts e bones obres aytant com soi

' I. BMc, de ses.-— a. B, que substància son.— 3. BMc, hàbits dí

minoritats.—4. A, e son tan.— 5. BMc, desscnblança. — 6. B, manca es.j

— 7. A, vicis.
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majors, aytant son més a ésser, e aytant com son majors

a ésser, 1 aytant son majors e més amables; els vicis e les

males obres aytant com son majors, aytant son^ més a

non ésser, c per açò mcnoritat aytant com es major,

aytant es pus pres a non ésser, e aytant com es menor es

pus luny de no ^ ésser. D on, per rahó dayçò se segueix

quels peccats venials son pus luny de no ésser quels mor-

tals: donchs, menoritat es pres de no ésser e una menori-

tat nes pus pres'* que altra, segons ço que dit havem; e on

més menoritats se unixen es ajusten en alcuna substància,

aytant impliquen en aquella majoritat de menoritat, enaxi

com majoritat, qui es més major en la substància, cant^ de

majors coses es ajustada. On, com açò sia enaxí, es, don-

ques, significat, e donada es doctrina, com la volentat sia

ligable a bon amar, encercant menoritat, segons que havem

dit, e donant a la volentat la asirabilitat de la menoritat e

]a amabilitat de la^ majoritat, següent lo procés de la art.

2. Menoritat d amor es aquella qui es deffectiva en

amar, e per açò majoritat d amor es aquella qui es perfec-

tiva en amar. Açò per que menoritat damor es deffectiva

en amar, es car hom pot traure més de semblança, en son

amar, de la menoritat substancial que de la majoritat^

substancial, e per açò en aquell amar concorren totes les

semblances dels altres començaments, sots major hàbite

de menoritat que de majoritat; d on se segueix menori-

tat de amatiu amable e amar, e açò mateix de menoritat

de bonifficatiu bonifficable bonificar, e les altres; c per

açò estan 8 en amor deffectivament totes les semblances

dels començaments, e està amor habituada e vestida de

menoritat, la qual menoritat es naturalment asirable per

ço car importa vici contra virtut, c malea contra bondat.

1. BMc, aytant san mes a csser e aytant quant passim (per com) san
roc» a esscr.— 2. BMc, san.— 3. B, a no.—4. B, Es donchs menoritat

prop ... es pus prop.— 5. B, com. — 6. B, sente la. — 7. B, en son amar e

de majoritat.— 8. B, estant.
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e menoritat de granea contra majoritat, c les altres; e car

aytal asirabilitat es contraria <(a> amabilitat, ensenya la

art^ com ab amabilitat de majoritat perfectiva en amor, sia

la volentat desligable de la menoritat d amor, discorrent

1 enteniment per les coses damunt dites e donant les per

object a la volentat, segons lur amabilitat^ o asirabilitat.

3. En la .xviij.* regla es dit com hom liga^ sa vo-

lentat a bon amar, consirant en les coses segons que son

consirables; car en aquella consideració sajusta lamatiu

a son amable. Donques, consirar les coses segons lo

procés de la regla e segons les .ij." diffinicions damunt

dites, se liga la volentat a bon amar, com li sia natural

cosa més amar majoritat d amor que menoritat, e ésser

que no ésser, e més amar granea de bondat que poquea;

e axí dels altres començaments, axí com si lome ergullós

desira a ligar sa volentat a humilitat, consire en la meno-

ritat de sos començaments, segons la qual es pres de no

csser, e consire la majoritat de sos començaments, segons

la qual son"* a ésser; car en aquesta consideració serà sa^

volentat ligabla a amar humilitat com sia esdevenguda de

menoritat, c desamarà ergull en la amabilitat de humilitat,

amant la majoritat de sos començaments, axí com majori-

tat de bondat granea, e les altres, qui es amabla sobre

menoritat de bondat granea, e les altres.

K Dit havem de les difBnicions dels començaments

damancia, e donada es doctrina segons la qual hom apli-

que les diffinicions a les regles en formar lo universal de

les diffinicions e de les regles, en lo qual lo particular

es atrobable, affirmant o negant, segons que exemplificat

havem de cascuna diffinició sots certa regla.

I. B, aytal ayrabilitat abilitat ensenya art : M, talis odibilitas natu-j

raliter concordat cum amabilitate, docet ars.— 2. A, uolentat.— 3. B,

lich.—4. BMc, san.— 5. BMc, la.



De la .iiij! part que es

De condicions

ONDICIÓ es procés reglat e ordenat, fundat sobre

les proprietats de les coses, per sí apparent,

significant les natures de les coses e lurs diffini-

cions.

2. En aquesta part niultiplicam condicions mesclant*

los uns començaments desta art en los altres, segons lo

mesclament que appar en la Jiij.^ figura, ço es a saber,

que de -iij. començair.ents fem^ una condició, axí com de

bondat granea e eternitat, de que fem una condició, e

de bondat granea e poder, de quin fem ^ altra, e axí de

bondat eternitat e poder, quin componen altra, e axí

de grau en grau artificialment e ordenada tro que son to-

tes les condicions .DCCC.xl.iij.,'* segons que appar en esta

part.

3. Cascuna condició es universal on poden ésser

atrobats molls particulars, concludent daquells en tal ma-

nera, affïrmant o negant, que tota hora se concorden ab

lur universal, qui es per sí apparexent^e qui es fortificat

en sos començaments d on es compost, los quals comejiça-

ments son^ desta art e de lurs esplanacions, c segons que

I. A, multiplicam ... mesclan : B, multiplicant (M, -ntur) ... mesclant.

— 2. M, fiat.— 3. B, que fem.—4. M, octingentae trigint» quatuor.

—

5. B, apparent. —6. A, manca ion.
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son diffinits c esplanats en la segona part d esta art, es la

condició per sí estant e apparent. On, per raó d açò, si I

particular contradiu a les condicions, affirmant o negant,

cove ésser pres son oppòsit en la conclusió; e ço es regla

general en tota la pràtica desta art.

4. En cascuna condició cove consirar .vj. diffinicions,

ço es a saber, ,iijJ sots raó de sciencia e les altres .iij. sots

rahó damancia, axí com en la primera condició qui es en

la rúbrica de bondat granea,"^ on cove consirar diffinició de

bondat granea duració sots raó de sciencia, e en aquella

condició mateixa on cove consirar la diffinició de bona

amor e de gran amor e de durable amor^ sots raó daman-

cia; car ab aytal consideració pot hom fortifficar la condi-

ció e aplicar a ella aquells particulars que li covenen,

affirmant o negant, sots rahó daquelles diffinicions; e açò

mateix se segueix de les altres* condicions c de lurs par-

ticulars.

5. Alcunes condicions son en esta art qui son parti-

culars en açò que^ son aplicades e contractes a alcun par-

ticular, en axí que segons propries proprietats d aquell, a

ell se covenen e no a altre; emperò universals son en quant

hom pot aplicar a ells totes les coses que d aquell ens

particular hom pot presicar ni demandar, c en quant^

d aquestes condicions particulars pot hom traure altres

condicions generals e aplicaries a tot ent^ universal, apli-

cant aquelles condicions a les universals difinicions^ dels

començaments ab los quals e dels quals hom vol multipli-

car les condicions- E aquesta doctrina ensenya la art en

pendrc dessemblants proprietats daquelles del particular

al qual les condicions del particular^ son contractes, c

1. B, considerar sis ... ço es tres — 2. BMc, granea duració,— 3. B,

on coue (serà se cove?: M convenjt, sense partícula ilaliva) considerar

de bona amor gran amor e durable amor.— 4. A, intercala diffinicions

tatxat.— 5. B, enaxi que: M. quia. — 6. B, preycar ne demanar ne en

quant.— 7. B, ens.— 8. A, aquelles diffinicions a Jes universals condi-

cions. -9. BMc, condicions particulars.
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posar aquelles dcssemblances sots forma general, axí com

si a Deu es contracta alcuna condició particular per raó

dalcunes propries proprietats, e que^ hom prengua des-

semblants proprietats d aquelles de Deu qui s pertanyen^

en general a totes creatures.

6. En cascuna condició cove esguardar los particu>

lars quis covencn ab aquella condició sots hàbite de

sciencia o sots hàbite damancia, c majorment sots hàbite

damancia que de sciencia, per ço car nos més contrahem

esta art a amancia^que a sciencia; emperò segons que la

contrahem a amancia, la pot hom aplicar e enduir a sciencia.

7. Car aquestes condicions son universals en los

quals apparen los particulars demandats, e car nos pre-

posam aplicar'^ qüestions a aquestes condicions, per ço es-

quivam empatxament daquesta aplicació, posant^ nombre

en les condicions a les quals trametem qüestions espe-

cials, responent lo nombre de les condicions al nombre

de les qüestions, segons ques cove, aplicant cascuna qües-

tió a certa condició significada per nombre specífic c sots

certa e detcrmenada rúbrica, segons que appar en lo pro-

cés de les condicions e de les qüestions, axí com a la

primera condició de bondat granea, a qui^ es tramesa

la primera qüestió de bondat granea, e^ a la segona condi-

ció a qui es tramesa la segona qüestió, e a^í de les altres

per orde.

8. Per cascuna destes condicions es la volentat liga-

bla a bon amar e 1 enteniment a ver entendre, considerant

e desirant açò^ que la condició significa per sí mateixa e

segons lo procés de sos començaments e de tota la art,

axí com en la primera condició, e en moltes daltres se-

güents, en les quals es significat Deu ésser, la significança

1. B, que (sense e) : M, tunc.— 2. B, ques pertanguen.— 3. B, e

maiorment sots hàbit de sciencia que sots hàbit damancia ... mes contra

en aquesta art amancia,

—

4. B, demanar : M, facere.— 5. M, ideo ut

cvitemus ... ponimus (AB. posan).— 6. B, e granea e a qui.— 7. A, manca
c.— 8. B, desigant ço : M, deaignando id.
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del qual liga la volentat a bon amar e 1 enteniment a ver

entendre, revelant los secrets e les natures dels comença-

ments.

9. En aquest procés, com diem' amant, amic, amat,

amatiu, amable, e les altres, alcunes vegades entenem Deu
simplamcnt per lamant el amic el amat, amatiu e amable,

mas majorment entenem^per lamant amic amatiu, home

contemplatiu qui ama nostre senyor Deu e parlant ab ell

en segona persona, e alcunes vegades senten entre home

e son proísme, e alcunes vegades lo pot^ hom atribuir a

home e a Deu e a son proísme; c açò mateix se segueix

en lo procés de les qüestions; e totes estes coses son no-

tificades'* en la disposició de les condicions e qüestions.

Bondat granea

^T
1 ^NT amava e desirava lamic la bondat granea eternitat

de son amat, que per la sua amor se concordava^ bondat

granea eternitat a ésser una essència e natura, e^ una cosa

matexa en nombre, en lamic e en lamat.

2. Per ço car bona cosa es ésser e mala cosa es no

ésser, desira lamic ésser, e majorment per ço que pusca

amar 1 ésser de son amat ab granea^ e ab poder de bondat.

3. Per ço car a la saviesa^ del amic era més scibla la

1. A, hi? diem : B, deym.— 2. A. entenent : B, o entén,— 3. B, lo»

(los?) pot.—4. B. son significades : M. significantur.— 5. L'edició Ma-
gunlina (tom VI) al davant de cada condició posa una de les fórmules^

que resulten de les combinacions de lletres de la quarta figura, fórmules

que ometen els mss. A í B. Aquests tampoc no posen la numeració enun-

ciada en el núm. 7 anterior, la qual sembla que començava nova a cada

rúbrica, com n'hi ha algun vestigi, ací i allà, en el ms. B; però hem pre-

ferit seguir una numeració única, del començament a la fi, lo mateix que

farem en les qüestions, per creure que hi haurà guany de clarelat, i que

així serà més fàcil l'aplicació de les qüestions a les condicions, car bastarà

veure les numeracions correlatives, prescindint i tot de la cita de rúbri-

ques.— 6. BMc, concordauen.~7. BM, sense e.— 8. A, bonea —9. A,

ab sauiesa : M, a sapiehtia.
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infinitat de la bondat e de la granca de son amat, e' ama-

va la amor del amic naturalment més les coses infínides

en bondat granea e saviesa, que les finides.

4. La amor del amic era malauta, per ço car lamic^

no podia tant amar en sa raó la gran bondat de son amat,

com es gran realment la bontat del amat. ^

5. Si la virtut damor hagués major bondat e granea

en potencia e en hàbite que en actu, defalliren al noble

amat amadors en virtut* damor bondat granca.

6. Si no fos vera cosa açò que^lamic pot més amar

la granea de la bondat^ de son amat, habundara granea de

malea a falsitat e deffallira^ granea de bondat a veritat.

7. Tant es la glòria del amat major, en granea de

bondat, que la glòria del amic, quel amic ama per la pri-

mera entenció glòria de son amat e ama la sua glòria ma-

teixa "per la segona entenció.^

8. Estants distincts e inconfuses 1 amant el amat en

amor se amen amdós en una^ indistincta e inconfusa essèn-

cia e natura de bondat granea e amor.

9. Si no fos més de concordança que'® de contrarie-

tat, no abastarà granea de bondat a la amor del amic qui

ama son amable amat, e" abastarà granea de malea al ene-

mic qui desama lamat amable. '2

10. Si fos en amor major contrarietat que concor-

dança, fóra cascú contrari occasió a son contrari en gra-

nca de bona ^^ amor, e lamic amara son amat ab granea de

malea.

11. Si la matèria damor fos major en granea de bon-

dat que la forma damor, pogra lamic més amar son amat

ab passió que ab acció, e fóra lamat més amable que amat.

I. BM, tente e reforçativa — 2. BM, ometen lamic.— 3. A. de son

amic com es granea ... del amic famic tatxat) amat. —4. A, uirtuts.

—

5. BMc, ço per que.— 6. A. manca de la bondat.— 7. B. deffalliria.

—

8. BMc, la sua mateixa per la segona — 9. BMc, abduys en una matexa.
— 10. A. manca que : B, c — 1 1. A, ama ... amat c repetit.— ji. A, lamat

c amable.— 13. BMc. bonea. '^
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1 1. Sens lo mejà* damor qui es enfre lamant el ama-

ble, bondat granea foren buydes damor.

13. Si no fos h fi damor, no fóra en qui poguessen

reposar la bondat e granea del amic e del amat, e enaxí

fóra mes de treball que de^ repòs, e de desordenació que

de ordenament.

14. Car lamant ama^ en son amat la major granea de

bondat e damor que hi pot amar, desira"* lamant que bon-

dat granea e amor sien majors, en la substància, substan-

cialment que accidental.

15. Si lamic no amàs ab granea de bondat son amat,

no amara egualment la existència^ e apparencia damor en

son amat.

16. La bondat e la granea del amic jasen malautes^

en amor, qui es menor en la fi que en lo mejà: sana les

lamat cant fa estar amor major en la fi que en lo mejà.

Bondat eternitat

17. Tant amava^ lamic la bondat eternitat e poder

de son amat, que desirava que bondat duració e poder fos-

sen majors en la causa que en son effectu.

18. Sàvia es amor al amic en bondat e duració,

cant sap e desira majoritat de fi enfre son amat c sí

mateix.^

19. Ja lamic no desirara haver repòs en amar son

amat, si fi fos pus nobla e major en eternitat que en bon-

dat e granea e amor.

20. Si la fi damor nos hagués a amor e per amor, no

li pertanyeria ésser en bondat ni en eternitat ni en virtut,

en les quals se covengra ésser de no fi ^ damor.

21. Tant vertaderament ama lamic son amat, que to-

I. B, sen lo miga.— 2. A, e de.— 3. BMc, amaua,— 4. B, e desiga.

—

5. B, egualtat la cxencia. — 6, B, e granea ... iahien malaltes.— 7. B,

ama.— 8. BMc. sauia amor ha lamich ... com sap c desiga ... enfre si e

son amat.—9. B, pertanguera ésser en (A, manca en) ... convendra ésser

de no fi (M, esse non finem).
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tes Ics obres que son de son amat li son bones durables e

amables, e la privació d aquelles li es asirableJ

22. Si en lo amat no fos amor de bondat en eternitat

e de eternitat en bondat, no hagra lamic en que pogués

ésser gloriejat en la amor del amat, c la 2 fi d amor fóra

major en la espècia que en sos individuus.

23. Ja differencia d amor no fóra inconfusió de bon-

tat eternitat, estants una causa^ mateixa, sil ésser del sobi-

rà amat fos asirable e la** privació delí fos desirable.

24. La bondat e eternitat del amat e la amor del

amic se concorden totes trcs,^que major es fi d amorren

ésser que no fi damor en privació.

25. Ab tan gran amor ama lamic^ la concordança de

son amat, que neguna contrarietat noi pot empaxar® a

amar més necessitat de fi en bondat e eternitat, que la fi

de impossibilitat.^

26. Ab començaments damor amava lamic bondat de

eternitat, per ço que fos pus noble en amar, que Is animals

irracionals en haver appetit.

27. Ja lamic no amara bondat de duració, si no fos

son amat; car en deffallent son amat de ésser, deffallira lo

mejà^^per lo qual ésser es açò que es.

28. Tant es lamat desirable per lamic, que totes les

fins de bondat e duració ama lamic en amant la fi de son

amat.

29. Si no fos lamat en aquella bondat en qui lamic

pot més amar son amat, fóra eternitat en major majoritat

de menoritat, e no eternitat fóra en infinida menoritat.

30. Sil amant el amat nos poguessen egualar^^ damor

en bondat e en eternitat, concordarasse affirmació ab no

ésser ^2 g negació ab ésser.

I. A, e (B, en) la priuacio ... li son asirablcs.— 2. A, c en la.— 3. B,

cosa: M, res.— 4. A, sense la. — 5. Serà vcts = vegades?—6. B, d amar.
— 7. A, lamatiu corregit lamic.— 8. B, empachar.— 9. M, quam impossi-

bilitatem finís — lo. B, deffalliria lo miga.— 1 1. B, no poguessen egualar

(A, cguallar saepe saepius).— n. B, concordar e$ ... ab ésser no.
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31. Aytant com pot Junya lamic son amar de mcno-

ritat de bondat c de duració, per ço que pusca amar son

amat més en ésser que en privació.

Bondat poder

32. No pogra abastar amor de bondat a saviesa, si

no amés en bondat bonifficant e bonifficable qui fossen

objects a la saviesa. ^

33. Bevia lamic amor en la font de bondat e de po-

der, per ço que amàs son bo e poderós amat ab amorós

amar.

34. No pogra lamic amar son amat virtuosament, si

en I amat bondat e poder fossen ociosos.

35. Ab poder de bondat e bondat^ de poder se lunya

amor vera de falsa amor, qui sos amadors malifica e cons-

treny. ^

36. Bondat glòria e poder son habites d amor en

lamic qui ama son bo gloriós poderós amat.

37. En labís damor devallech'* lamic membrar enten-

dre e amar son amat, qui està inconfús en labís de bondat

e de poder.

38. En concordança damor e de poder e de bondat

estava e habitava^ lo amic, per ço ques concordàs ab son

amat e ques^ contrastàs a tots son enemichs.

39. Ab poder de bondat e damor contrasta lamic al

poder de malea e de falsa amor.

40. Abraçava e reculia^ lamic en son amar los co-

mençaments de bondat poder c amor,^ per ço que son amar

li pogués abastar a amar son bo poderós e amable amat.

41.^ En lo mig de bondat e de poder mès lamich sa

volentat, per ço que la costrenguessen a amar son bo e

poderós e amant amat.

I. B, si no amas ... a sauiea.— 2. B, e ab bondat.— 3. B, amados

costreny.— 4. B, deualla.— 5. B, damar ... e habituaua. — 6. B, e que—-j

7. B, recollia.— 8. B, c damor—9 A, manca aquesta condició.
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42. Absentàs lamat a son amic en la fi de poder bon-

dat^ c amor, per ço quel amic lencercàs en aquella fi e

que anàs per les carreres de poder bondat e amor.

43. Per ço car lamic multiplicava son amar ab ma-

joritat de poder bondat e d amor, nos podia abstenir

damar son amat, ni lamat nos podia abstenir de mostrar

a son amic totes les amabilitats.

44. Egualava lamic son poder ab amor e bondat, ^ per

ço que fos a temps a amar son amat.

45. Tan fortment umplí lamic son amar^ de poder e

de bondat, que en son amar fo luny a tota menoritat

damor, qui tuill amadors'* a son amat.

Bondat saviea

46. Tant ama lamic la gran bondat de son amat, que

aytant ama la obra de bondat, com fa de saviesa e de vo-

lentat.

47. Enaxí com sens tot feniment^ es virtuosa la sa-

viea del amic en saber bondat de son amat, enaxí la

volentat del amic es virtuosa en amar, sens confenimcnt,^

bondat de son amat.

48. No pogra abastar bondat a veritat damor, si fos

mes objectable al amar del amic que a son entendre.

49. On més se asubtilia^ lamic en entendre boniffi-

cant e bonificat en la glòria de son amat, més sentia de

delectació, e on més se delitava, més se asubtiliava.^

50. Si lamic e lamat no fossen distincts en amar sa-

viea e bondat, impossible^ cosa fóra quel amic pogués dcs-

amar ne ignorar son amat.

5J. Bondat c saviea se concordaren '^^ que pregassen

amor damic'' que les amàs en amor d amat.

i. A, lamic a son amat ... de bondat.— a. B, amor egualtat.— 3, M,
amorem. — 4. BMc, fo luny tota . . que toll amados.— 5. B, finiment : M,
fíctione (fenyiment?).— 6. B. sens tota fenta : M, sine omni fíctione.

—

7. B, se soptiliaua.— 8. B. se adelectaua ... se assoptiliaua.— 9, BM,
possible.— JO. A, sauiea desconcordaren.— 11 B, del amich.
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52. Car la bondat del amat en bonifficant contradiu

a malea, contradiu lamic a ignorància e a desamor^ en

seient e amant son amat.

53. Per ço quel amic pusca molt resemblar son amat

en començament de saviesa e bondat, comença amar son

amat en començament de saviesa c bondat.

54. En lo mig loc dabundancia damor^ estaven bon-

dat c saviesa amables: amavales lamic^ ab tots los comen-

çaments e les fins de son amar.

55. De bonificar e dentendre està vestida la fi d amar,

e de la fi damar estan vestits bonifficar e entendre*

56. En la major bondat e saviesa que lamat pot^

atrobar, acabuçà^ lamor de son amic per ço que son amar

fos vestit de bonifficar e dentendre.

57. Bondat^e saviesa se egualaren d amor, e boniffi-

car e entendre damar: per açò lamic havia habundancia

damor,8 e lamat damic.

58. En menoritat d amor no pot lamic acabar ni

complir son amar, e per açò lamic gita menoritat damor

ab bondat damar c dentendre.

Bondat volentai

59. Per ço que volentat pogués amar la bondat de

son amat, amà vertuts e desamà vicis.

60. Ab veritat de bondat e damor acaba lamic son

amar, ab lo qual desira son amat.

61. Tant amava lamic ia^bona glòria de son amat,

que son amar acolorava e vestia de gloriosa bondat.

62. Aytant com differencia del amic el amat ^^ es ma-

jor en bondat e volentat, aytant demostra e declara al

amic son amat.

1. A, contradiu a matèria contradiu lamic ... c a dcsamar. — a. A, c

damor.— 3. A, amic (sense 1).—4. M, finis amoris (B, damor), et finís

ipsius amaré erat vestitus (A, uestidcs) ipso bonificaré et intelligerc.

—

§.Serà poc = pogué?— 6. M, perfecit.— 7. B, bonda.—8. BMc, damar.

—9. B, omet la.— j o, B, aytant quant ... e del amat.
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63. Car bondat ha vcrtut concordablc e la volentat

concordativa, està concordança cnfre I amic e I amat.

64. Lamic, per ço ques pusca acostar a son amat, se

lunya de totes les males volentats qui^ contrasten a amar

son amat.

65. Bonificabilitat c amabilitat s ajustaren es uniren,

per ço que fossen començaments al amar del amic qui

ama son amat.

66. En bonifficar^ qui està en lo mig de bonifficatiu

e bonifficable, es nat amar damatiu c amable, ab lo qual

amar ama lamic son amat.

67. Atrobà bondat sa fi en amar, c volentat sa fi en

bonifficar, e per açò bondat vestí a volentat sa fi, de bo-

nifficar, e volentat a bondat, d amar.

68. Atrobarense bondat e volentat en lamic: lunyà

bondat lamic de majoritat de malea, e carreguà volentat

lamic de majoritat damar.

69. Aconseguí lamic son amat egualtat d amor de

bondat ab bon obrar ^ e ab gran amar.

70. Bondat c volentat se buydaven** de be cant a

menoritat damor sacostaven, e umpliense de be com de

majoritat de mal se lunyavcn.

Bondat virtut

jí. Ab tan gran veritat estaven bondat e vertut, la

una en laltra, que convertia les veritat en esser^ una ma-

texa amor.

72. En glòria, qui es amor e damor e per amor, es-

tan bondat c virtut amor.^

73. Differencia damor pregà bona amor que dixés a

vcrtuosa amor que multiplicaven vicis e pcrien vertuts

damor: don, ella la pregava que nasqués e exís en sa amor.

I. B, que li : M, quae illi.— 2. B, c bonifficar.— 3. BMc, egualtat

(M, in acqualitatc) damar ... e ab bona obra.—4. A, buydaren.— 5. BM,
0melen csscr.— 6. BMc, e amor.

Amativa. > ] ]

i
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74. Per ço quel amic pogués amar son amat ab con-

cordança, concordà bondat c vcrtut en sa amor.

75. Enfre I amant el amat estaven' bondat e vertut

que gitaven contrarietat damor e metien concordança en

amar.

76. Posàs amor en^Io començament de bondat c

vertut, per ço quel amant hi amàs son amat.

77. Estava amar en lo mig de bondat e vertut, ^ per

ço que fossen en amor e damor.

78. Bondat e vertut ajustaren molts amadors qui

amassen la fi damor.

79. Recorregrcn** bondat e virtut a majoritat damor,

per ço que multiplicàs en sos amadors vertuts e bones

obres.

80. En egualtat damor se lunyaven, bondat e virtut,

de inegualtat damic e amat.

8 1

.

Perillaven ^ bondat e vertut en la menoritat d amor,

en la qual perien^si lamic no multiplicàs damor son amar.

Bondat veritat

82. Dementre 1 amant amafficava damor son amat,

bondat lo bonifficava e glòria lo glorificava c veritat lo

lunyava de falsa amor asirabla.

83. Differenciara^ lamant son amat de differencia

damor; emperò veritat e bondat fan ésser 1 amant cl amat

una matexa amor.

84. Tant es amor de gran actoritat, que veritat e

bondat se concorden a ésser obedients a son® amat.

85. Contrarietat damor c concordança damor sobre

veritat c bondat damor se contrastaven: vencia contrarie-.

tat d amor, ^ plorava concordança, e planyia lamat. '^

1 . B, estaua.— 2, B, posas amor amor ab : M, amor posuit amorer
cum.— 3. B, e de virtut.—4. B, rccorregueren.— 5. B, parlauen.— 6. M,
perircnt.— 7. B. dra (differencia) : M, differenciat.— 8. B, en son.—

j

9. BM, omeíen damor.— 10. B, planyel Jamat.
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86. Esperança hac lamic en veritat c bondat que li

començassen de sí matexes e damor son amarJ

87. Car bondat e veritat son amables, son mejans al

amat com ligue ab ells sa volentat a bon amar c a ver

entendre.

2

88. Ab accidental bondat veritat e amor ligava^ lamic

la fi de son amar a substancial bontat veritat e amor.

89. Car bondat c* veritat damor^son majors que

lamic, està lamic pres de malea e de falsetat quis lunyen^

de son amat.

90. Naix bondat de bondat e ix en vexelP damor,

en lo qual beu veritat lamar del amic per ço que sia egual

a son bon amat.

91. Adonques cant lamic no ama son amat, pren^ ma-

lea e falsetat de poquea de bondat e de veritat.

Bondat glòria

92. Ja amor sens differencia damant e damat^ no po-

gra reposar en glòria, ni lamic no pogra haver bon amar.

93. Concordança de gloricjant e gloriat'® passà per

bondat, e venc ésser concordança d amic e d amat e en

amor, íí

94. Al amar del amic, qui viu de glòria e de bondat

enamor, no poden contrestar pena malea ni ociosa volentat.

95. Començà amor son amar en sí mateixa de glòria

e de bondat, per ço que lamic fos pres e ligat en amar.

96. Bondat e glòria cercaven lo mejà damor ab lo

qual poguessen ligar lamic a son amat.

97. Fi damor acusà no fi damor a glòria e a bondat,

c bondat e glòria acuynderen^2 no fi damor en amar.

I. A, amat?— 2. M, ad amandum bonum (B, a be amar) et intellec-

tum ad intelligendum verum.— 3. A, se ligua.— 4. A, intercala amor
tatxat.— 5. BMc, d amar.— 6. M, quae ipsum elongant,—7. B, uas.

—

8. B, hixen : M, proccdunt.— 9. A. o d amat : B, e damar.— 10. B, manca
e gloriat.— 1 1 . B, e en amar : M, (sense et) in amaré. — 1 2. A, e acuyn-
deron? : B, acomiadaren : M, expulerunt ... (ab).
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98. Glòria c bondat s acostumaven a cxir en majori-

tat d amor, per ço que desacostumassen I amic de menoritat

d amar e quel lunyasscn de mal c de pena.

99. Bondat e glòria cgualaren en amor amar^ dama-

tiu e amable, per ço quel amic hagués bon repòs en amar.

100. Per ço que amor lunyem a poquea d amar, es

bondat amabla en glòria qui es delitança e repòs damor.^

Bondat differencia

101. Per ço car I amic no pot concordar ni complir

son amar de bondat e d amor sens differencia de sí ma-

teix e de son amat, es differencia amabla en concordança

de bondat e d amor.

J02. Per ço car concordança no pot ésser sens dif-

ferencia, es bona cosa en amor differencia: que differencia

major es en^ concordança que en contrarietat.

103. Differencia es començament en lo qual^e del

qual e per lo qual lamic el amat estan distincts en bondat

e amor sens distincció de bondat amor e differencia.

104. Està lamar en lo mig loch de la bondat^ e la

differencia del amic el amat, per ço que hi faça estar son

amat.6

105. Ab differencia enccrcava lamic la fi de bondat

en quis delita la differencia d amic e damat.^

106. Per ço que lamic pusca contemplar la major

differencia de bondat, naix majoritat de majoritat en dif-

ferencia de bondat.

J07. En la indistincció de differencia està indistincta

la bondat del amic el amat quis egualen^ en amar.

I. B, egualaren (A, eguallaren) en amor d amar : M, aequabant se in

amorc ipsius amaré.— 2. B, Junye (M, elonget amicum) a poquea d amar

en bondat ... repòs damar (M, amandi).— 3. A, que differencia major en :

M, et quod sit major in.—4. B, començamentament qual (corregit en

qual).—5. B. esta amar (M, amor est) ... de bondat.— 6. BMc, amar.—

7. B, en ques adelitaua (M, dclectabatur) ... del amjch e amat.— 8. B, e

del amat qui s eguale.

i



Art Amatiya 165

108. En bondat e amor està la differencia del amic e

del amat indistincta, per ço que sia luny a malea e a

inconfusió^ e a poquea d amar.

Bondat concordança

109. Bondat revelava en concordança d amor los se-

crets damar^al amic, per ço que amàs les amabilitats

d aquells secrets; mas contrarietat c malea contrastaven a

bondat, representant al amic les coses amables sots forma

de odibilitat.

110. Comença lamic son amar de bondat e de con-

cordança, per ço que en son amar no sia malea ni contra-

rietat.

111. Lamar, qui es mejà entre lamic e lamat, lunya

amor a malea en bondat, e a contrarietat en concordança.

112. Bondat e concordança cercaven al amic la fi

damor, e lamic desiravala atrobar per ço que hi reposas-

sen^ bondat c concordança e amor.

113. Adenantavas bona amor ab majoritat de con-

cordança e adarreriavasse** ab menoritat de concordança, e

per açò fon enans a amar ab majoritat de concordança

que ab menoritat.

1 14. En egualtat d amant e amat està bondat amabla

e concordança bonificabla, e per açò^ en aquella egualtat

es volentat ligabla a bon amar concordable.

I 15. Pregava lamic son amat quel lunyàs de meno-

ritat damar, per ço car ab menoritat damar^ sacosta bon-

dat a malea, e concordança a contrarietat.^

'Bondat contrarietat

1 16. Ab oració contemplació devoció e amor comen-

I. B, a inconfunsio : M, a confusionc— 2. M, amati.— 3. BMc, en-

cerquauen (M, inquirunt) ... la desigaua trobar per ço que reposassen.

—

4- B, adcrreraues.— 5. B, (sense t) per ço.—6. BM, ometen damar.—
7. A, bondat (8, bondant) ab maJea ... ab contrarietat.
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çà lamic a pregar son amat que I lunyàs de contrarietat ab

concordança damor e de bondat.

1 17. Posà lamic concordança en lo mig de bondat e

damor, per ço que contrarietat no pogués empaxar^ amar.

1 18. Pregà volcntat del amic Ja bondat del amat que

li revelàs sos secrets, que son^fi damar, car son amables:^

dementre que volentat pregava, bondat exausia"* e malea

plorava e contrarietat planyia e lamic amava.

119. Mès lamic bontat en majoritat d amor ^ ab

concordança, per ço que contrarietat damor fos en me-

noritat.

1 20. Amor e contrarietat se contrastaren sobre egual-

tat, car amor desira en egualtat los bens amables, e con-

trarietat hi desira^ los mals asirables.

121. Contrastava bondat a contrarietat ab majoritat

de concordança, e malea a concordança ab menoritat de

contrarietat: d on, per raó d açò vencia lamic, en amar,

menoritat ab majoritat.

Bondat començament

J22. Tant es bona cosa amar, que bondat lo fa^ estar

en son començament mejà e fi, e açò mateix fa amar; e per

açò ab^ aytal amar es la volentat ligable.

123. Liga lamic sa volentat a bon amar ab lo co-

mençament e la fi de bondat, qui son amables, e liga lamic

sa bondat a bonificar ab lo començament e la fi de sa^ vo-

lentat, qui son bonifficables.

124. Per ço car bondat substancial, sots raó de ma-

joritat de començament,' ^comença de sí mateixa sa sem-

blança, qui es bondat accidental, es ligabla la volentat a

amar bondat sots raó de major semblança.
J

j. B, empachar.— 2. BMc, que li son.— 3. B, caldera.— 4. B, exaudia.

— 5. BMc, damar, — 6. BMc, desigaua ... desigaua.— 7. B. la fa.— 8. A,

manca ab (serà a aytal?).— 9. A, afegeix bondat laixat.— 30. BMc,
començaments.

Èi
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125. Car començament fa estar bondat c amor co-

mençaments de la substància, comença lamic a Ijgar sa

volentat en egualtat damor e de bondat, don trau egualtat

de bonificar e d amar.

126. Aytant com començament fa estar comença-

ments, en bondat, boniffícatiu e bonifficable sots raó de

menoritat, d aytant es la volentat desligabla de bon amar.

Bondat mijà

127. En lo mejà damor encloé lamic la fi de bontat

e d amarí per ço que fos subject en lo qual imflueix amor

e bondat a sos començaments, c que sos començaments

refluexen^ aquella influencia a la fi de bondat e damor

per totes lurs semblances.

128. Mès lamic bondat en majoritat damor, per ço

que meses lo mejà^ damor en majoritat de bondat.

1 29. Per ço car lo mejà damor es desirable'^ en egual-

tat de començament e de fi de bondat, es la volentat ab

aquell desirar^ ligabla.

130. Atrobà lamic en lo mejà damar^ menoritat de

bondat, e plorà lamic tant, tro que lamat gità menoritat

de bondat e en son loch mès majoritat damor.

Bondat fi

131. Per ço car, sots raó de fi, bondat substancial es

fi de sa ^bontat accidental, e per ço car bondat substan-

cial es, sots raó de majoritat, major que sa bondat acci-

dental, es la volentat ligable ab majoritat e ab fi en bon-

dat e amor.

132. Encercava lamic egualtat de bondat e de fi, per

ço que ab ella ligàs son amar en la egualtat de la bondat

e de la fi de son amat.

I. BMc, cncloy ( M, ínciudit) ... damor.— 2. B, influís .. rdiuissen :

M, influat ... refluant.— 3. B, metes lo miga.— 4. B, desiable.— 5, B,
dcíider?: M: desiderio.— 6. BMc, damor.— 7. BM, ometen sa.
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133. Moria lamar del amic en menoritat de fi e de

bondat, tro que lamic recórrec amar la bondat e la fi

de son amat.

Bondat majorital^

134. Ab majoritat de bondat e d amor eguala lamic

son amar e de bonifficatiu e amable, e amaficatiu^ e bonif-

ficable.

135. Encarcerat estec lonc temps lamar del amic en

menoritat damor, tro quel ne trasqué^ lamat quel mès en

càrcer de majoritat damor e de bondat.

Bondat egualtat

136. Sobre egualtat damant e amat se contrasten

bondat c menoritat: bondat contradiu a menoritat ab

ésser,'* e menoritat a bondat ab no ésser; d on, per raó

daçò egualtat ha concordança ab ésser en bontat, e ab no

ésser en menoritat.

Bondat minoritat

137. Bondat e majoritat contrastaven, en lamar del

amic, a malea e menoritat; e car la volentat s entenia ab

bondat e majoritat vencia, bondat e majoritat gitaren^

lamar del amic en granea damor.

Granea eternitat

G,RANEA damor no pogra abastar a eternitat damor si

eternitat damor fos més amabla sots raó^ de son estar

^

que de son obrar.

139. Desirava e amava lamic que granea eternitat

1. B, minoritat.— 2. B, manca e amable e amaficatiu (M. amafivo) —
3. B. trasch.— 4. B, a csscr. — 5. BMc, vencien bondat .., e gitaren.

—

6. BMc, si eternitat fos . . per raho.— 7. A. amar.
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saviesa e amor fossen en son amat infinides, pus que infi-

nidament hi son scibles e amables.

140. Lamor del amic desira que totes aquelles coses

sien en son amat, per que la granea e la eternitat e la vo-

lentat del amat son més inalterables.

141. Per ço car^ en lamat son totes aquelles coses

per les quals la sua granea e eternitat estan pus luny a

vicis en vertut, lunya lamic aytant com pot, en vertut, la

sua granea e duració, de vicis.

142. Ab la real conversió e unitat^de nombre qui es

en la granea eternitat e veritat del amat, liga lamic a bon

amar sa volentat e son enteniment a ver entendre.

143. Ja no fóra lamat amable per raó de granea e

de eternitat^ sens gloriant e gloriable, ni ja al amic no

abastarà la granea e la eternitat de son amaf* a amar la

glòria de son amat.

144. Ab la inconfusió c la realitat de la granea c

eternitat del amat, ligava lamic sa volentat a bon amar,

c son enteniment a ver entendre, e la real inconfusió de sa

granea e duració mateixa.

145. Sens concordança damant c damat en amor

e damar,^ no fóra granea gran en amar, ni eternitat en

eternar.

146. Tant ama lamic la granea e la eternitat de son

infinit e eternal amat, que totes aquelles coses ama per

que sien^ granea e eternitat pus luny a contrarietat.

*47• Ja granea no pogra ésser gran en eternal amor,

si en amar d amor no fossen començaments amant e

amable.^

J48. Si granea no fos raó a eternitat de ésser gran

ni eternitat a granea de esscr eternal, ja mejà^damor no

fóra magnifBcable ni durable.

1. B, per car.— 2. BMc, en unitat.— 3. B, c eternifat —4. BM, man-
ca fins a l'aïtrc mot amar.— 5. M, et amaré.

—

6. M, sunr. — 7. M, amantis

et amabilis.— 8. B, ja lo miga.
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149. Alegrava s lamic cant consirava que en la gra-

nea de son amat se covenia tant fortment infinir e en la

eternitat eternar, com en amor de son amat amar.

150. No consent natura de gran amor en lamic que

am major duració^ de son amat, que la infinitat de la gra-

nea poder saviesa e amor de son amat.

151. En granea e en eternitat damor es egualtat

desirabla de granea e de eternitat, c de gran e cternal, c

de granea e de magnificar, e eternitat c eternificar, e mag-

nificar e eternificar.2

152. En egualtat de infinir e eternificar se lunyen

granea e eternitat a menoritat d amor. ^

Granea poder

153. Sil poder del amat no fos pus poderós en sí

mateix que deffora sí mateix, ja no fóra scible ne amable

ab granea de scivitaf^ e amativitat.

J54. Entraren granea e poder en amor per ço que fos

aytan gran e aytan^ poderosa en obrar com en estar, e que

amàs aytant la obra^ de granea e de poder com lur estar.

155. Per ço car lamat es aytant gran e tan poderós

e ha tanta-' de virtut, en ésser açò que es, per son obrar

com per son estar, es lamic en aytan gran poder e virtut

en ésser açò que es per ço car ama son amat, com es en

açò que es^ per sí mateix.

156. Tant ha lamic gran poder en amar la veritat de

son amat, que aytant ama en veritat^ verifficar, com fa la

veritat.

157. ]a lamic no agra gran poder damar la glòria

de son amat, si no hi amàs aytant gloriejar, com fa la glò-

ria de son amat.

j. B, deuocio.— 2. B, e eternar e magnificar e (A, sense e) eternar.—

3. BMc, infinit? eternar se lunyauen ... damar. — 4. B, scitiuitat : M,
scitjvitatis.— 5. B, tan ... tan.— 6, M, agere.—7. B, aytan poderós e ha

aytanta,— 8. BMc, ço que es per son obrar com per son estar en ço que

es.— 9. BM, ometen en veritat.
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158. Per ço que I amant haja gran poder en amar

son amat, es en son amat granea de poder c poder de

granea sens differencia de granea e de poder, estant en

axí differencia de granea e de poder, com està granea de

poder e poder de granea.

1^9. Granea e poder han tan gran e tan poderosa *

concordança en lamat, que aytant se concorden en I unir

del amat, com fan en la sua unitat; c per açò lamic ha ay-

tan gran concordança ab son amat en amar lunir de la

unitat, com fa en amar la unitat de son amat.

160. Per ço car en lamat, sens tota contrarietat, es

granea de poder e poder de granea, desirà lamic que son

ésser fos de concordança e de son^ amat.

161. Ab començament de granea e de poder començà

lamic son amar en amar,' per ço que tots temps començàs

son amar,

162. Ja lamic no agra gran poder en amar^ son amat,

si 1 amàs per alcuna mijana semblança que no fos de la

essència e natura de son amat.

163. 5i lamat amàs més sí mateix que ésser amat per

son amic, ja lamic no agra gran poder en amar la fi d amar.

164. En la major simplicitat de granea e de poder

ha lamic simple amar ab lo qual ama son amat.

165. Si lamat no amàs son amic aytant com sí ma-

teix, ja granea e poder no hagren egualtat en amor ni en

son amar.

1 66. Per ço que granea e poder ^ no cstien en amor ab

menoritat damar, son lamat e lamic de larguesa^ damor c

d amar.

Granea saviea

167. Car lamat ama sa obra en tan gran granea com

I. B, e poderosa.— i. B, de concordança de (o e) son : M, de con-

cordantia sui.— 3. M, in amore.— 4. EMc, poder damar.— 5. B, e amor.
— 6. B, son amat ... larguea (A, largesa).
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la sap saviesa, ama lamic la obra de son amat en tan gran

granea com la pot saber e amar.

168. Ab granea d amor se concorden pus fortment

saviesa e virtut en ens actu, que en ens qui està en potencia.

169. Si 1 amat no amàs ésser la granea de la saviea

del amic, deffalliria en veritat de saber e amar son amic, e

sís fera lamic en saber e en amar son amat.

170. Si lamic no sabés sí mateix unir^ ab son amat, ja

no hagra gran saviesa en saber la glòria de son amat.

2

171. Sens gran saviesa nos pogren saber lamat e

lamic ésser distincts en amar.

172. Si saviesa no sabés la major concordança d amat

e damic, no sabera la major granea damat e damic.

173. Si saviesa no sabés la major granea de contra-

rietat damabilitat e asirabilitat, ja no sabera la major

granea de concordança damativitat e amabilitat.

174. Ja lamic no sabera la gran unitat de la saviesa

de son amat, si lamat no lagués propriament començat en

granea d unitat e de saviesa.

175. Sil mejà d amar estigués enfre lamic e lamat

sens que no fos lo mejà lamic ne lamat, ja lamat ni lamic

nos amaren nis saberen 3 ab granea de saviesa ni d amor.

176. Si la fi damor, ab la qual lamic ama son amat,

era més amable en menoritat de granea c de saviesa que

en majoritat, defallirien granea saviesa e amor'* a fi damar,

e fi damar a granea saviesa c amor.

177. La granea e la saviesa del amat ajustaren e uni-

ren a sí^ matexes la granea e la saviesa del amic, per ço

quel abundassen de gran saber e amar.^

J78. En egualtat de granea e de saviesa uní lamat

scn amic, per ço quel amic hagués en son amar egualtat de

granea e de saviesa.

j. A, unit? — 2. B, gran sauiea no hagra ... amar,— 3. BMc, no

saberen ne samaren.— 4, M, magnitudo sapientiae et amor.— 5. A, assí.

— 6. BMc, de la sauiea ... que habundassen ... e amor.
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179. Tant es gran la saviesa que I amat ha en saber

son amic, que aytant com pot lunya lamat son amic de po-

quea e de ignorància, el acosta a amor e amar.

Granea volentat

180. Si no fossen volentat e vcrtut aytan grans com

poden ésser per granea, defallirà granea a volentat e a

saviesa, c sis feren * volentat c vertut a granea.

181. Si veritat no meses en ver aytant com volentat

ama en granea, dcffallira veritat^ a ver gran e amable.

J82. Aytant cant lamat vol gran accionen lamic, ha

delitança"* lamic en la gran glòria de son amat.

183. On major pot ésser la differcncia de lamic e

1 amat, ^ major concordança hi pot ésser de granea c de

volentat.

184. En major concordança de granea e de volentat

se son concordats^ lamic e lamat.

185. En granea de concordança d amic e d amat se

lunya volentat a contrarietat ^ d amic c d amat.

186. La granea e la volentat de lamat començaren

lamic en la concordança de lamat.

187. En lo mejà de granea c de volentat està unit lo

mejà de lamic, per ço que amc son amat ab gran volentat.

188. Si lamat no hagués creat son amic en la fí de

gran volentat, ja no 1 amara lamic en fi de gran volentat.

189. Per ço car lamat ha major poder de granea e

de volentat en sa unitat que fora sa unitat, desira lamic

csser .j.* cosa matexa ab son amat.

J90. En egualtat de granea e de^ volentat damat,

pot csser feyta major egualtat de granea e de volentat

damic'

I. B. deffaJliria granea a uolentat c sauiea (M, et virtuti) c sis farien.

— 2. BMc. deffaliiria uolentar.— 3. B, uolguera acció.— 4. B, adelitanse.

— 5. B, c del amat.—6. M, concordant.— 7. A, c contrarietat. 8. B,

de granea de. — 9. B, manca damic.
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191. Sil poder c la granea c la volentat del amat

nos concorden egualment en la granea e en la volentat

de lamic, ja no lunyaren lamic de la' menoritat de poder

de granea, c de volentat.

Granea virtut

192. A la granea virtut e veritat 2 venc amor ab son

amatiu e amable, per ço que fossen grans vertuosos vers

en amar.

193. La granea vertut e glòria de I amat trameteren

per amor lurs semblances a lamic, per ço que lamic les

hagués en amar.

194. Sens differcncia damic e damat no pogra^ haver

lamieh'^gran virtut en amar.

195. Tant es lamat amable e tant li cove gran c ver-

tuós amatiu, que granea vertut e concordança vengren es-

tar en unitat damic e damat.

196. Ja no fóra gran concordança de vertut e d amor

enfre lamat e lamic, si lamat no lunyàs son amic ^ de

contrarietat en granea de vertut e d amor e de con-

cordança.

197. Per ço que en granea damor^ vici no pogués

començar, començà lamat son amic de granea, de vertut,

e d amor.

198. Granea vertut e amor son mejans per los quals

e ab los quals son conjuncts e units lamic e lamat en amar.

199. Mès lamat^ en sa granea e en sa vertut fi damar,

per ço que hi^ reposassen la granea e la vertut de lamic.

200. Per ço car la major virtut que lamic pot haver

en amar està en la granea del amat, desira lamic anar

amar en la granea de son amat.

20 J. Tan egualment naix vertut de granea e d amor,

1. A, intercala volentat tatxat: B, sense la.— 2. M, virtutis et verita-

tis.— 3. B, pogué.— 4. A, manca lamich — 5. A, sí lamic no lunyas son

amat.— 6. BMc, damar.— 7, BMc, lamich.— 8. BMc, sense hi.
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que en .j. amar damat e amic estan egualment magniffi-

car^ verifficar egualar c amar.

202. Per ço que la menor menoritat de ésser lunyàs

lamat de major menoritat de no ésser, mès lamat son amic

en la granea e vertut de son ésser.

Granea veritat

203. On més la granea veritat e amor de I amat ^e la

granea veritat e amor del amic estaven pres en glòria, mes

reposava lamic en amar son amat.

204. Ab tan gran veritat se amen lamic c lamat, que

de la differencia damdós^cs feyta .j.* unitat.

205. Grandea e veritat se concordaren com de mol-

tes amors fessen .j.^ amor d amic e damat.

206. Aytant cant poc* se lunya veritat a son contrari

en granea damor damic e damat.

207. La granea del amat mès la granea del amic en

sa veritat e en son compliment, per ço que la engrandís e

de veritat e de començament^ la vestís.

208. Ab tan grans c ab tan veres mesures damor

mesurà lamat la amor de son amic, que la fes^ estar mag-

nificar verificar c amar.

209. Si lamic no entràs en granea e en veritat veser

c amar son amat, ja no pogra reposar en la fi de entendre

e amar.

210. Granea e veritat acompanyaren lamic cant entrà

veure^ c amar son amat en la majoritat damor, per ço que

poquea ni falsa amor no hi entrassen^ ab lamic.

211. La granea del amat mès la granea del amic en

egualtat de verificatiu e' verificable, per ço que lamic hi

hagués egualtat de verificar magnifficar e amar.

I. B, c damich ... magnifica.— 2. B, salta al mot amic que ve.—
3. BMc. amaucn ... damduys —4. B, com pot (M, potest).— 5. B, la

engranis ... e començament.— 6. M, mensurat ... facit (B, feu).— 7. B,
cera entra vecr.— 8. B, ne enírassen.— 9. B, e de.

i
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2 12. Si I amic no estigués en la granea e en la veritat

de lamat, estegra son amar en poquea damor, e deffallira^

al amat amador en granea de veritat e d amar.

Granea glòria

213. Per ço que estiguessen^ en granea la glòria de

lamic e la glòria de lamat, sajustaren^ es uniren la diffe-

rcncia del amic e la differencia de lamat.

214. Si lamic no fos la substància de son amat e

lamat la substància de son amic, la lur"* glòria no fóra en

gran concordança damor.

215. En tan gran glòria ha mès lamat son amic, que

de^tota contrarietat de glòria c damor là lunyat.

216. Si lamic aytantost com fo començat no comen-

cés amar^ son amat, ja lamat noi hagra començat en gran

glòria damor e damar.'

217. Magnós gloriós amorós feu lamat son amic,

per ço quel amar del amic fos mejà de tots .irj. ab lo

qual sajustassen^ lamic e lamat.

218. En fontana de granea e de glòria bevia lamic

lamor de son amat, per ço que la fi damor atrobàs en

son amat.

219. Si lamat no hagués .j. amic major, en granea de

glòria e damor, que tots altres amics, ja no hagra exalçada

majoritat damic e damat en granea de glòria e damor.

220. Per ço que la egualtat de lamic estigués en la

egualtat de lamat, meteren granea e glòria lamic en lamat.^

221. Enaxí com se cove al amat que lunye son amic

de majoritat de pena e de menoritat major ^^ de granea, en

axj li cove que lacoste a major majoritat de granea e de

glòria.

I. B, estiguera ... deffalliria.— 2. B, cstagucssen passim.— 3. B,

sauertjren?: M, conycnerunt se.— 4. B, ja Jur.— 5. A, [de].— 6. B, tan

tost... a amar.—7. A, damat?— 8. M, medium illorum cum quo ... se

amarent.—9. A, e lamat.— jo. B, de pena de maior minoritat.
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I

Granea differencia

222. Granea de differencia c de concordança es que

lamic e lamat sien distincts' c concordants, e que roman-

guen .j.* differencia, una concordança en amar.

223. Differencia de granea es que en la differencia

del amic e lamat^no sia neguna contrarietat.

224. Granea de differencia es que lamor del amic e

lamat comence en lur differencia e en lur granea damar.

225. Granea de differencia es quel mejà d amor sia

differencia 3 c per differencia e en differencia.

226. Differencia de granea es que la fi damar sia fi

de differencia e de granea.

227. Si granea no fos en major differencia e diffe-

rencia en major granea, ja no fóra majoritat d amor en amar.

228. Si egualtat no fos en granea e en differencia,

ja no foren granea ni differencia en egualtat^ damor d amic

e d amat.

229. Tant es gran la granea e la differencia del amat

e del amic, que no hi pot ésser menoritat ni poquea damar.

Granea concordança

230. Cant concordança damor e contrarietat damor
se contrastaven sobre lamar de lamic, rccòrrec concor-

dança a la granea de son amat, e gità lamat contrarietat

del amar de son amic.

231. Començà amor son amar en granea e en con-

cordança, per ço que no deffallfs a les amabilitats del

amable amat.

232. Per ço car era poca^ concordança entre lamic e

lamat, era lo mejà damor malaute,^ e peria amor en absèn-

cia de gran concordança d amic e d amat.

I. B, disfjnchs— 1. B, c del amat.— v M, de diffcrcntia.—4. BMc,
no fora granea en differencia en egualtat (M, et aequalitate).— 5. B, com
era poqua.— 6. B, malalt.

Amativa. - 1

2
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233. Fi d amor no podia esscr gran sens fi de con-

cordança: don, per rahó daçò amor affligia c treballava

lamic, per ço que encercàs la fi de concordança en la gra-

nea de son amat.

234. Aytant com granca e concordança estan en majo-

ritat^ d amar, aytant amor fa estar lamic en majoritat damar.

235. Concordarense lamat e lamic en egualtat de

granea, per ço que amor fos en egualtat damar.

236. Ab concordança d amor e de granea fogí lamic

a menoritat damar.

Granea conirarielat

237. Poquea e contrarietat d amor començaren I amar

de falsa amor, per ço que lamic airàs les coses veres e

amables e que amàs^ les coses falses e desamables.

238. En lo mig de granea e de contrarietat se mès

concordança damor, per ço que contraria amor no multi-

plicàs en granea.

239. Lamar de lamic vivia e moria: vivia en la fi de

granea, e moria en la fi de contrarietat.

240. Tant cridà plorà e pregà lamic a majoritat

damor, tro que granea damor gità, del amar del amic,

contrarietat c poquea damor.

241. Si no fos la egualtat de granea e de concor-

dança, pervertiràs^ contrarietat damor en granea contra *

concordança damor.

242. On més s ajusten granea e contrarietat, més

multipliquen menoritat en amor e amar.^

Granea començament

243. Començament començà lo mejà^ damor en gra-

nea, per ço quen nasqués^ gran e amorós començar.

I. B, aytant quant granea de concordança estan en rainoritat.— 2. A,

airas.— 3. B, peruertias. —4. B. que: M, quara habet.—5. B, e en amar.

—6. A, lo meia repetit.—7. B, que nasqués.



Art Amatiya 179

244. De la granea substancial comença substancial

començament lo substancial amar, del qual amar comença

amar' accidental ab lo qual liga la volentat de I amic a amar

son substancial amat, qui es fin d amor. ^

245. Si començament no començàs de granea co-

mençar, ja en majoritat d amor no començarà comença-

ment son començar ni amor son amar.

246. Començament damor c de granea d amor ^ egua-

la son començar, per ço que lamar damor no sia sens co-

mençar.

247. De granea e de poquea damor començà, comen-

çament, començar magnar e amar, per ço que la poquea

damar lunyàs a menoritat damor en granea de començar

e amar.

Granea mijà

248. Granea damor e lo mejà damor satrobarcn"* en

la fi damor, en la qual fi auciren lamic qui amava son amat.

249. Granea damor e majoritat damor atrobaren

lamic en lo mejà damor, ab^lo qual turmentaren lamic

per amor.

250. En egualtat damor encloíren^ e empresonaren,

granea damor e lo mejà damor, lamic, per ço que no fo-

gís als treballs que amor dona a sos amadors.

251. Per ço car lamic no podia sostenir los treballs

damor, volc fogir a granea de amor en poquea damor;

mas la granea c lo mejà damor lo ligaren damor, quil vestí

de langors el mullà'' de plors el lunyà de menoritat damar.

Granea fi

252. Granea damor entrà en fi damor on atrobà 1 amic

qui plorava c cridava a majoritat damor: amar, amatl^

I. B, amor.— 1. B, damar : M, ipsius amarc.— 3. B, damor de gra-
nea c damor : M, amoris de magnitudine et amore.— 4. B, se atrobauen.

— 5. BMc, tr\.—6. B, enclosiren.— 7. B, Junya. — 8. BMc, amar amar.
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253. Si no fos cgualtat d amor, granea c fi clamor

hagren mort* lamic per amor.

254. Lamic, qui anava^ ab mcnoritat d amor, pujà

amar son amat ab granea e ab fi d amor, per ço que fos

proporcionat a amar son amat.

Granea majorilai

255. <De]>3 desegualtat damor c damar lunyà lamat

son amic ab granea damor c ab majoritat damar.

256. De poquea c de menoritat damor gitaren gra-

nea e majoritat lamar del amic, qui deBijà*^ amar son amat

ab majoritat damar.

Granea egualtal

257. Per ço que lamat^ hagués gran amador, trasc

lamar de lamic^ de menoritat d amor, ^ e mèsio en la egual-

tat damor.

Granea minoritat

258. Durable amor pujà minoritat damor a granea^

damor, per ço que la convertís en complit amar.

"Eternitat poder^

JPahia eternitat durar en lamic los treballs els langui-

ments que 1 amic '^ sosté per amar, e poder fasia lamic apo-

derar a amar son amat, e sabia ho** la saviesa del amat.

260. Poder de amar e voler damar hagren mort

lamar damor, si eternitat no hagués sostengut lamic en

amar.

I. B, molt.— 2. A, amaua.— 3. De M.—4. BMc, desiraua.—5. B,

lamich.— 6. M, traxit amatus (A, Jamat?) amicum.— 7. A, satta als mots

mznoritzt damor de ta condició següent.— 8. B, e granea.— 9. B, granea

egualtat.— jo. B, lamat.— i j. B, fahia lamich apoder (M, potcntem) ...

e sabiau.
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261. On més dura amar* en lo amic, més fa eternitat

durar poder damar en turmentar lamic, e on més poder

langueix^ lamic, més naix vertut damor en amar.

262. Tots los treballs e los languiments que lamic

sostenia per amor, scriuia lamat en veritat duració e po-

der ^ damar.

263. Per ço car lamat ha aytal amic com sí mateix

en durar** poder e gloriejar, reposa en la amor^ del amic.

264. On més lamat, ab differencia, lamic de sí lu-

nyava, més ab duració e ab poder a sí^ mateix lacostava.

265. En concordança de poder e durar estava lamic

ligat, per ço que no fogís a son amat.

266. Contrarietat damor temptà lamic, e consentirà

lamic a la temptació si la duració del amat no fes durar

en lamic poder damar.

267. Duració e poder començaren lamar del amic en

lamat, per ço que aquell amic fos començament de tots

los altres amadors qui no han amar començat en 1 amat.

268. Durabla amor^ e poderosa amor e lo mejà d amor

sacordaren que Icxassen lamic turmentar menysprear c

auciure als falsos amadors, e fóra mort lamic si no fos

son amat.

269. Pus que durabla amor e poder damor reposen

en fi damor, no so preen si lamic sosté^ treballs per amor.

2^0. Per ço que lam'rc no anàs amar en menoritat

damor, duració e poder lo tenien^ pres en majoritat

damor.

271. Per ço que amar no fallís a amor, '^ se egualaren

en lamar del amic la duració el poder" del amat.

272. Aytant com en lamar del amic duració, per raó

de poder, podia, e aytant com poder en aquell amar, per

). B, lamar.— ». B, langues.— 3. M, in verifate durationis et pote-

statis.— 4. M. talem amicum in duraré, qualis ipse est in duraré.

—

5. BMc, lamar.— 6. B, c poder a si (A, assi).— 7. BMc. amar.— 8. M.
non est mirum in amico si sustinet (B, en lamich si sosté).— 9. B, tenen.

— lo. M, ne amicus dcfíccrct ab amore.— 1 1. B, e poder.
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raó de duració, durava, aytant I amic, de menoritat damor,

son amar lunyava. ^

Eternitat saviea

1']^. Fasia eternitat durar lo saber del amic, per ço

que li representàs ses scibilitats,^ qui son amables a la vo-

lentat del amic.

274. Naix vertut de vertut en duració e saviesa, per

ço que lamic haja vertuós amar ab lo qual ame son eternal

savi vertuós amorós amat.

275. Duració tramès saviesa a veritat, per ço que ve-

rifficàs, lamar del amic en amor, les coses ^ durables c sci-

bles de son amat.

276. Duració e saviesa volgueren consolar lamic, quis

desconsolava per ço car no podia acabar ab les jents que

fos donada glòria de son amat, e sís consolàs lo amic, dzí-

falliren duració e saviesa a amor savia^* e durable.

277. En duració de duració e per duració durava la

differencia del seient el scible,^ per ço que no cessàs lama-

tiu en amar lo scible el amable.

278. De substancial duració e de substancial saviesa

ixen accidentals semblances qui concordaven^ lamic el amat

en amar.

279. Tant durava en lamic saber en amar c amar

en saber, que contrarietat de calt ni de fret, de fam ni

de set, ni de desonors treballs amargors paupertats ma-

lanances^ malauties, ni de mort, no podia partir lamic de

son amat.

280. De duració e saviesa començà lamat lamar del

amic, per ço car lamat es perdurablement scible e amable.

281. En lo mig de saber e d amar mès duració son

durar, e saviesa son saber mès en lo mig de durar e amar;

I. M, tantum elongabat amatus suum amicum ...— 1. B, sceybilifats

forma usuaí,— 3. M, in amaré res,—4. A. sauiesa. — 5. B, ceyble.— 6. M,
concordant.—7. A, manca malanances : M, adversitatcs.
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c per açò ligaren, saber c durar, I amar d amor en lo mig

damatiu e amable.

282. Tant es lamat durant' e scible, que la fi damar

està en saber e durar.

283. De duració duraren tan longament lo saber e

lamar del amic, tro que foren pujats a majorítat de saviesa

e d amor.

284. En duració^ se egualaren lamar el saber^ del

amic, per ço que no fallís la .j. a 1 altre en honrar e servir

lur amat.

285. Per ço car la scibilitat del amat es durabla, lu-

nya amor son amar de menoritat d amor en la duració de

son amat.

Eternitat volentat

286. Està eternitat amabla, mas deffaill vertuosa amor

en amar.**

287. Eternitat e veritat se clamaven damor, car ^ no

ama més les coses durables e veres que falses e trespassa-

bles.

288. Si duració no fes durar, en lamar damor, los

treballs els greujes^ que lamic ha per ço ^ar veu son amat

menyspreat^ per son poble, reposarà lamar damor en la

glòria de son amat.

289. On pus la volentat durava en^ ésser distincta

enfre amic e amat, més durava son voler en la distincció

del volent e volible.^

290. Tant dura amor en amant e amable, que en

concordança damdós converteix son amar.

29 j. Enfre duració e volentat està contraria amor

contra concordança damor e eternitat.

1. A, I amant durant: B. lamat durat.— 2. BMc, durar.— 3. A, se

cguallarcn ... en saber.— 4. M. et virtuosus amor non amat aliam aeter-

nitatem.— 5 B, calJeri com.— 6. B, ianguimenta : M, Janguores.

—

7. BMc, menysprear.— 8. A, manca en.—9. B, e del volible.
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292. Per ço que començament no estia^ sens comen-

çar, comença en durar e amar son començar.

293. Parlen lamic el amat damor c amar en lo mig

loch de durar 2 e d amar.

294. Si en fi no fos infinir de durar e d amar, ^ ja du-

ració ni volentat en fi no'^pogren reposar.

205. Si amor fos de duració e durar, ja no pogra

deffallir en majoritat damar.

296. En egualtat de duració e durar està egualtat

damor e amar.^

297. Ab menoritat damar e durar se lunyen duració

e amor, e no han amics qui les acosten ab majoritat damor

en durar e amar.

Eternitat virtut

298. Lamar del amic se vist de^ vertuts ab durar e

ab verificar, per ço que sia agradable a son vertuós duros

verós amat,

299. Ornàs e vestís lamic de fe^ esperança caritat,

justicia prudència fortitudo temprança, per ço que en la

glòria de son amat* reposàs perdurablement.

300. Sens diferencia damich e d amat no pogra ver-

tut durar en amar.

301. En les encontrades de concordança d amic e

damat,^ vengren duració e virtut cnsercar amar.

302. De les encontrades de contrarietat damor, lu-

nyaren, duració e vertut, lamar del amic.

303. En àm d amor posà 1 amat ^^ esca de durable ver-

tut, e pescà en lamic los començaments damar.

304. Nasqué vertut de la unitat de duració e granea

c bondat, c isqué'^ en lo mejà damor, per ço que) amic

fos ajustat a son amat.

I. B, esta.— 2. A, duració.— 3. B, e amar.— 4. A, ia no. — 5. B, e

damar.— 6. A, ab.— 7. B, manca fe.— 8. A, salta al mol amat de la con-

dició següent.— 9. A, damar.— 10. A, lamic.— )i. B, exí.
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305. En la fi de eternitat e de vertut desirava e es-

perava lamic son amat.

306. Si no fossen duració e vertut, ja lamic no po-

gra amar son amat ab majoritat d amor.

307. En duració c en vertut fa egualtat, lamic, dels

plaers e de les adversitats que li esdevenen per amor.

308. En la duració on dura menoritat de vertut, plany

lamat lamar del amic, e plora lamic per les desonors que

pren son amat.

"Eternitat veritat

309. Eternitat e veritat ^ turmentaren lamic, per ço

que reposàs en la glòria de son amat.

310. Duració e veritat visitaren^ e examinaren diffe-

rencia damor, per ço que abastàs en amar.

311. Exí veritat de veritat, c passà per duració e

concordança, e vestí amor en amar.

312. Contrarietat damor exí de les dessemblances^dc

duració e de veritat, e vestí falsa amor en amar.

313. Per ço quels començaments damor poguessen

caber en duració e en veritat, estaven en duració duratiu

e durable, verifficatiu'^ e verifficable.

314. En lo mejà damor ajusta lamic thesaur de ve-

ritat e durar. ^

315. Lo cabal del amic es la fín de durar veriffícar e

amar.

316. ^ Ab la major veritat fa lamic durar la majoritat

de son amar.

317. En la egualtat de durar e verifficar eguala^

lamic son amar.

318. Posà lamic duració en la .j. cap8 de son amar e

I. A, uertut.— 1. A, uerificaren.— 3. B, semblances.—4. B, estauen

duració... e uevjficatiu.— 5. M. et durationis.— 6. A, manca aquesta

condició per satt del mol amar anterior, ai següent.— 7. A, egualla : B,

gita? corregit cgila? — 8, B, ia (A, Jo) un cab.
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en I altre posà veritat, per ço que menoritat d amar no hi

pogués entrar.

Bternitaí gtoria

319. Per ço que lamic no cesse* d amar, estan en glò-

ria amables duratiu e durable, e en duració, glorificatiu e

glorifficable, e en distincció, distinctiu e distingible.

320. Tant es I amat amable a son amic, que en con-

cordança de duració e de glòria fa al amic estar son amar.2

32 í. Contraria amor s esforçava aytant com podia

que metes contrast enfre lamic e lamat, per ço quel amar

del amic no pogués durar en la glòria del amat.

322. Per ço car lo amat es durable e gloriejable, es

lamic començat a durar e a gloriejar en amar son amat.

323. ^ Durar gloriejar e amar son mijans qui estan en-

fre lamich e lamat.

324. ]a lamic no aconseguirà la fi de son amar si no

visqués glorifficatiu de durable gloriejable, e durifficatiu

de gloriejable durifficable.'*

325. Ab majoritat de durar gloriejar liga lamat son

amic a son amar.

326. Lamar del amat el amar del amic se son egua-

lats en amor ab durar e ab gloriejar.

327. Parlaven lamic e lamat d amor e de la poca

glòria daquest mon, qui poc dura, e maravellavas lo amic

de les jents qui tan poc amen la glòria de son amat, qui

tots temps dura.

"Eternitat differencia^

328. Ab durar differenciejar e concordar liga^ lamic

son amar en membrar e entendre amor.

329. Duració d amor e differencia damor prenguérem

I. B, ces.— 2. M, faciat existere amaré sui amici.— 3. A. manca

aquesta condició, també per salt de amat anterior ai subsegüent.—4. BMc.
duratiu ... durable.— 5. B, diferencia eternitat — 6. BMc, Jigaua.
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e ligaren contrarietat d amor, per ço que no contrastis a

bon amarj

330. Per ço car en duració de differencicjar^ no pot

deffallir començar, estan ^ duració e differencia amables en

començar d amar.

331. Duració e differencia vcngren collir lo mejà

damor en durar e differenciejar, per ço que lamic ploràs

suspiràs e languís per amor.

332. En la fi damor fa duració durar differencia e

differencia divzrsifficar duració, per ço que lamic repòs

en amar son amat distinctament e perdurabla.

333. Sens majoritat de differencia damic e d amat,

no pogra durar majoritat damor en amar ni majoritaf*

damar en amor.

334. En la amor^ del amic se egualaren membrar^e
entendre ab duració e ab differencia, per ço que amor no

perdés son amar en confusió c en privació^ de membrar c

entendre.

335. Clamàs lo amic de menoritat damor a duració

e a differencia, per ço que en majoritat damor fessen estar

son amar.

'Efernitat concordança

336. Exí duració de duració e entrà en concordança,

per ço que gitàs, de contraria amor, durar concordar e amar.

337. Exí començament de començament en durable

amor, per ço que pogués estar en concordança damar.

338. Del mejà damor exiren durar e concordar, per

ço que poguessen habitar en amar.

339. Durar concordar c infinir vengren al amic e

pregavenlo^ que sesforçàs damar.

I. M, amorj.— a. M, in duraré et (B. e) differenciare.— 3. B, estant.

4, B, ne majorita.— 5. BMc, lamar.—6 A, eguallaren en (article perso-

nal!) membrar,— 7. B, e differencia ... e priuacio.— 8. BMc, e finir

uengueren ... e pregaren lo.
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340. Durar e concordar sencontraren en majoritat

clamar, on atrobaren I amat quis alegrava per ço que^ son

amic era mort per sa amor.

341. Duració e concordança se egualaren en amor,

per ço que lamic e I amat fossen eguals en amar concor-

dar ^ c durar.

342. En menoritat de durar està menoritat de con-

cordar, en qui 3 pert amor son amar.

Eternitat contrarietat

343. Per ço car los començaments damor no poden

estar ne romaner en contrastar e durar, asira** lamic con-

trastar^ en amar c durar.

344. Com lamic ama més lamat que sí mateix, adon-

ques usa de punts transcendents en durar possificar saber

amar contrariar comensar mejançar, e los altres.

345. Si en eternitat fos neguna natura de contrarie-

tat, ja no fóra fï de amabilitat ni de concordança d amic e

amat.6

346. Si en eternitat fos contrarietat, ja lamat no po-

gra haver son amic en majoritat damar.

347. Sí contrarietat e concordança poguessen ésser

eguals^ en eternitat, pogren ésser eguals en amar.

348. Si eternitat fos en contrarietat e menoritat, ja

no fóra amabla ab majoritat damor e amar.^

Eternitat començament

349. Si eternitat e començament se poguessen sepa-

rar,^ ja no foren grans^^g,, saber ni en amar.

350. Si en duració no fos durar de duratiu'' e dura-

ble, ja durar no pogra abastar a començar en la fi damar.

I. B, car.— 2. M. facerent (B, fessen?) aequales in amaré, concor-

daré.— 3, B, que.—4. B, romanir ... ayra.— 5: A, conti-astar e durar.

—

6. B, e d amat.— 7. B, saíla a Yaítre mot eguals.— 8. B, e damar.— 9. A,

separ.— 10. M, magna in medio, hoc est.— 1 1. B, e duradiu : M, (senst

et ni de) durativuro.
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251. Si en començament no fos començar de comen-

çatiu e de^ començable, ja començar no pogra abastar a

majoritat damor^ c durar.

352. Per ço car en cgualtat d amor estan egualment

duració e començament, no pot I amic haver fretura ^ d amor

ni d amar.

353. En menoritat de duració està començament

pres"* a privació, e lamic a^ deffalliment damar.

Eternitat mijà

lífr 354. Lo mejà d amor c la fi d amor entraren en

duració durar, per ço que lamic perscveràs c duràs en

amar.

355. Per ço que lamat^ hagués lo major amic, entrà

lo mejà damor en la majoritat de durar.

356. En la egualtat de les bellees del amic el amat

entrà lo mejà damor durar c estar.

357. Si en duració no fos, lo mejà damor, de durar,

ja no fóra luny amor a menoritat damar.

'Eternitat fi

358. ]a amor no fóra en majoritat de durar, si eter-

nitat no fos fi de^ amar.

359. Si eternitat e fi no fossen en egualtat de finir e

durar, no foren lamat ni lamic en egualtat damar.

360. En menor fi de durar està menor fi damar.

Eternitat majoritat

361. Si eternitat no hagués egualtat en durar, ja no

fóra amor en majoritat damar.

362. Ab majoritat de durar se lunya lamic a meno-

ritat damar.

1. B, sense de.— 2. B, a començat (0 començar) damor : M, majoritat^

ipsius amaré.— 3, B, freturarà.— 4. A, afegeix aduracio tatxat.— 5. Mi
habet.— 6. A, 1 amant.— 7. A, intercala durar tatxat.
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"Efernital egualiai

363. Eternitat c amor fórcn en menoritat d amic c

amat sens egualtat de durar e amar.

Efernitai minoriíat

364. Tant son disparades essències eternitat c menori-

tat, que sens mejà damdós menoritat no pogra durar ni estar.

Poder saviea

K^ER ço car saviesa c volentat, per raó de poder, poden

estar e obrar, es poder scibic c amable en estar c obrar,

en saber e amar.

366. Mès I amic lo poder d entendre denant al poder

d amar, per ço que nasqués vertut de poder d entendre e

que exís en poder d amar.

367. Ab poder d entendre veritat liga lamic lo poder

de sa volentat en amar.

368. En lo poder que lamat ha en gloriejar, va re-

posar ^ lo poder que lamic ha en saber e amar.

369. Sens differencia de positiu e possible^ no pogra

ésser poder scible ni amable.^

370. Ab poder de concordança concorda lamic son

saber e amar.

371. Plorava lamic c planyia per ço car sabia en sí*

poder ab lo qual contrastar podia a son amat.

372. Si poder saviesa començament c volentat fossen

en lamic una cosa mateixa, ja no agra lamic deffallimcnt

damar.

373. Al mejà de poder tramès lamic son entendre,

per ço que amor hi anàs amar.

I. B, (sense va) reposar : M. quiescit.— 2. M, possificativi et possifi-

cabjlis.— 3. B, sccybJe e amabJe.—4. A, en son.
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374. Sens fi de poder e dentcndre^ no pogra lamic

reposar en amar la fi de son amat.

375. Si la fi damar e dentcndre fos major que la fi

de poder, ja no pogra lamic amar son amat ab majoritat

damar e dentendre.

376. Per ço que lamic pogués haver proporcionat

amat, se egualaren^ poder saviesa e amor en cgualtat e de

egualtat e per egualtat damor.

377. Lunyat fo poder, en saviesa, de mcnoritat, c sís

fes 3 saviesa en poder, per ço que lamar del amic fos en

cgualtat de poder e dentendre.

Poder voteniat

378. Acusà poder al amat la volentat del amic, car

no amava " vertuts ab tan gran poder damar com les podia

amar.

379. Enclòs^ lamat poder e veritat en la volentat del

amic, per ço que no hi pogués entrar falsetat damar.

380. ]a lamic no pogra reposar en la glòria de son

amat, si no hi ^pogués aytant poder de poder com volen-

tat de voler.

381. Sens differencia damant c amable' no pogra

poder ésser raó a volentat d estar e obrar en amar.

382. Ab lo poder e ab la volentat del amat concorda

lamic son poder e sa volentat en amar.

383. Contrastà la volentat del amic a la volentat de

son amat, e per açò estava en presó de peccat, e non

poc exir tro ques concordà ab la justicia de son amat

en amar.

384. Poder e començament trameteren lurs semblan-

ces a la volentat del amic, per ço que ab elles hagués li-

bertat en amar.

I . B, sens B poder e d entendre salta al mot d entendre de ta condició

següent.— 2. A, amat (B, amar?) se eguallaren.— 3. B, fo.— 4. B, ama.

—

5. B, encloy.— 6. BMc, sense hi.— 7. B, e damable.
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385. Per ço car I amat es amable ab franc mejan da-

mor, fa estar lo mejà d amor franc enfre lo poder e la vo-

lentat del amic.

386. Lo poder del amat dix a la volentat del amic

que la íi damar^ lo tenia bastat de totes Ics circunstancies

d amor.

387. Ab les semblances de poder e de majoritat ama

la volentat libertat en amar les coses amables e en des-

amar les coses airables.

388. Si poder e volentat fossen tan eguals en les

obres deffores com son en la substància, ja no fóra la

.j. inobedient al altre^ en amar.

389. Car en menoritat de voler periclita majoritat

de poder, ei e converso, se lunya lamic de menoritat d amor

en majoritat damar.

Poder virfui

390. Poder vertut c veritat vestiren de sí mateixs

la^ volentat, per ço que vingués ab bells vestiments amar

son amat.

39 j. Poder c vertut entraren estar en la glòria del

amat, per ço quels desijàs els amàs la volentat del amic.

392.'* Car vertut naix de poder e de differencia^ e

d amor, pot poder possifficar differenciejar e virtuificar c

amorificar^ la vertut damar.

393. Per ço ama lamic, en son amar, poder e vertut,

car SC concorden contra lurs contraris c contra lo^ con*

trari damar.

394. Tan fortment constrengueren e subjugaren, po-

der e vertut, la volentat del amic, que la feren estar con-J

traria a vicis e a odíbilitat^ damar.

395. Poder c començament gitaren legees d aquest

1. BMc, d amor.— 2. B, inobedient la vn al altre.— 3. B, matexcs
(sense la).—4. A, sense calderó.— 5. A, e differeneia.— 6. B, e a maiorifi-j

car,—7. A, los. — 8. A, c a debilitat: B, e odibilitat.
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mon, de la volentat del amic, e metercnhi vertuts que son

bellees^ de son amat.

396. Carregà poder de vertuts la volental del amic,

per ço que leugerament anàs a son amat, qui està^ en lo

mejan d amor.

397. En la dcsirabilitat de la fi damor està' vertut,

ab la qual pot lamic constrènyer sa volentat a bon amar.

398. Lo major poder e la major vertut que lamic

pot haver en amar, es que ame major poder e major ver-

tut en amar.

399. Naix vertut cgualment, en amar,** de poder c

damor, per ço que egualment estia en poder e en amar.

400. Acostà s vertut damor a menoritat e fogí poder

damor de majoritat, e planyia lamat e plorà^ lamic son

peccat.

Poder veritat

401. Amà lamic veritat en la qual lo poder revela la

glòria de lamat, per ço que la volentat del amic reposàs

en amar.

402. ]a volentat, qui sia de poder, de veritat, e de

differencia, no serà frèvol ni falsa ni confusa en amar.

403. Poder veritat e concordança preseren 1 amar

damor en lamat.^

404. Veritat e falsetat havien gran contrast en lamic

per raó del amat: vençuda fóra veritat si no li ajudàs lamat.

405. Començà començament, en vera amor, paciència

e esperança, per ço que lamic hagués poderosa amor en

sostenir treballs e adversitats per veritat e amor.

406. En lo mig del amat e del amich estec veritat.

1. A,«on belees : BMc. son amables.— 2. A, per ço que laugerament

•nas a son amat qui esta : B. per meteren hi virtuts qui son amables qui

esta : M, ut in illa poneret virtutes quae sunt amabiles, quae stant.

—

3. B. desiderabilitat de la fi sta.—4. A. en amar tatxall : BM. manca.

—5. BMc, ploraua.

—

6. B. prengueren lamat (A, lamat?) damor en

I amar : M, ceperunt amaré amici in amaré tmati.

Aí(UTlYA-I3.
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per ço que lamic hagués poder en recomptar veres coses

de son amat.

407. Veritat e poder pujaren la fi d amor al amat,

per ço quel amic hi pujàs^ amar son amat per escala de

poder e de veritat.

408. Poder c veritat pujaren lamic a majoritat da-

mor,2per ço que lamat fos conegut e amat en majoritat

de poder veritat ^ e amor.

409. Lamic aytant com podia egualava, en sa amor,

poder e veritat, per ço que hi pogués restaurar açò que

perdut havia per deffalliment d amar.

410. Poder e veritat estaven denant lamic c lamat, c

lamic atribuí poder c veritat a son amat, e a sí'* mateix

menoritat.

Poder glòria

411. Per ço car poder no pogra, sens differencia

d amor, donar repòs al amic en la glòria de son amat, es

differencia d amor amabla.

412. En lo carrer^ de glòria vengren albergar poder

c concordança, qui son missatges^ damic e d amat.

413. Tan fortment 7 plorava c planyia lamic per la

gran glòria que perdien^sos parents per contraria amor,

que poder noi podia consolar ni en^ glòria reposar.

414. Començà lamat son amic en sa glòria e de sa

glòria e per sa glòria, e en son poder e de son poder e

per son poder lo començà, ^^ per ço que lamic mils pogués

amar c conèxer la glòria de son amat.

415. Per lo mejà damor anà lamic veure'' la glòria

de son amat, per ço que hi pogués estar ab son amat.

416. La fi de la amor '^ del amic es que pusca soste-

I. A, poges.— 2. BMc, d amar.— 3. A, virtut? corregit veritat.

4. A, assi.— 5. M, in domum.— 6. B, misatgers.— 7. A, forment.

—

8. M, propter gloriam (B, per la glòria) quam ... perdiderunt.— 9. BM,
manca en.— 10. B, començat.— 11. B, veer.— 12. BMc, del amar.
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nir treballs languimcnts affliccions desonraments ^ c mort

a honrar la glòria de son amat.

417. Adormís I amic en menoritat damor e desper-

tàs en majoritat damor, e per ço poc^lamic devallar de

la glòria de son amai.

418. En egualtat de poder se egualaren glorifficar^ e

glorificable, en egualtat de glòria se egualen possificanf* e

possificable; e per açò es egualtat amabla en amar c amor.

419. Si lamic atrobàs menoritat en la glòria de son

amat, ja no pogra amar son amat sens menoritat damor e

d amar.

Poder differencia

420. No pot poder de concordança sens differencia

ni de differencia sens concordança, e per açò converteixse

ab differencia e ab concordança en amor e amar.

421. Si poder e differencia se poguessen pervertir

en contraria amor, ja nos pogren convertir^ en concor-

dança damor.

422. Ja poder no pogra començar los començaments

de amor sens differencia, ni differencia differenciejar sens

poder; e per ço poder e differencia son amables en co-

mençar amar.

423. Si no fos poder de differencia e differencia de

poder, ja lo mejà damor no pogra estar enfre lamic e lamat.

424. Ab la fi de poder, de differencia, e damor liga

lamic son amar a son amat.

425. En majoritat de poder e de differencia fa amor

estar son amar, per ço que lamic ab majoritat d amar pus-

ca veer les altees^ de son amat.

426. En la differencia del amic e del amat estan po-

der e egualtat, qui tenen pres amar.

I. B, afegeix benanances : M, afegeix adversitates.— 1. A, pot : B,

poch.— 3. B, se egualen glorificat : M, coaequant se glorificatjvus.

—

4' B, possificat : M, possificativus.— 5. B, peruertir.— 6. A, altres?
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427. Si differcncia fos menor que poder en amar, ja no

fóra poder major en estar e obrar, que en estar tan solament.

Voder concordança

428. Si poder no fos major en concordança que en

contrarietat, ja no fóra digna cosa que en Deu fos poder

ni concordança ni amor ni amar.

429. Poder e concordança pregaren ^ amor quels co-

mençàs a amar en perseverança.

430. Per totes les estremitats d amor se espandiren^

poder e concordança, e ajustaren se en lo mig loc d amor.

431. Poder encercava la fi d amor en concordança, e

concordança la encercava en poder, e atrobarenla en amar.

432. Pujaren poder e concordança a majoritat, per

ço que lamic no devallàs son amar de son amat.

433. Per ço que poder pogués molt de concordança

en amor, se egualà ab concordança en amar.^

434. Lunyàs poder de menoritat en concordança, c

concordança de contrarietat en poder, per ço que lamor

del amic fos en majoritat.

Poder contrarietat

435. Tant està en alt començament la amor del amat,

que contraria amor noy pot pujar ni començar son con-

trari amar.

436. En tan gran amor son lamic e I amat, que en lo

mig loch d amor no pot intrar poder de contrariar.

437. Enaxí com poder de contrariar contradiu a fi

d amar, enaxí poder de concordar contradiu a no fin d amar.

438. Si poder pogués pujar ab contrariar a majoritat

d amar, ja no hi pogra pujar ab concordança.

439. Lamic aytant com pot contrasta'^ a contraria

amor en egualtat de poder e de concordança.

I. A, prcngercn.— 2. B, se scamparcn.— 3. A, cgualJa forma fre-

qüent .., en amor corregit amar.—4. BMc, contrastar contrasta.
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440. Contrarietat e menoritat contrasten a poder c a

majoritat en amor e amar.

Poder començament

441. Car lo poder damor pot més del començament

d amor, en lo mejà damor, estant e obrant, que estant tan

solament, son ses obres amables.

442. Enaxí com moltes veus son ajustades a un sò,

enaxí lo poder ajusta molts començaments a .j.* fi d amar.

443. Car poder es major començament en hàbite

que en potencia, e en actu que en hàbite, es major en

amar que en desamar.

444. Poder e començament se son egualats en amar,

per ço quel amic no haja fretura, en amar, de possificar ni

de començar.

445. Per ço que I amic no haja deffalliment damor

en amar son amat, sestén lo poder per tots los comença-

ments e tots los començaments s estenen en poder, e cascú

sestén en 1 altre, e tots ensemps donen a menoritat damar

lurs semblances, per ço que la convertesquen en majoritat

damar.

Poder mijà

446. Lo poder damor conjuny lamat c lamic en lo

mejà damor, per ço que hajen amdós^ una fi damar.

447. En lo mig loc de poder entrà amor, c en lo

mig loc damor intrà poder, per ço que lamic en lo mig

loc damdós hagués majoritat damar.

448. Ab lo poder damor eguala lamic, en lo mejà

damor, lo començament^ e la fi de son amar.

449. Lamic ab poder damor lunyà son amar de me-

noritat damor en lo mig loc damor, per ço que sen po-

gués estar e obrar en lo mig loc damar.

t. B, abduys utual. — 2. B, lo començaments: M, principia.
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Poder fi

450. Poder e fi pujaren a majoritat d amor, per ço

que hi cstiguessen e que hi obrassen' amar.

451. Poder fi e egualtat se vestiren d amor, per ço

que nodrissen amor.^

452. En mcnoritat de poder està malauta la fi damor,

e per açò I amic prega son amat que li do poder damar.^

Poder majoritat

453. Sil major poder damor fos en majoritat sens

egualtat, fóra en majoritat ab menoritat damor, e plorarà^

lamic los deffalliments de son amat.

454. Sil major poder el menor poder nos fossen

ajustats e units en .j. amar, ja no pogra poder multiplicar

amor en majoritat d amar.

Poder egualtat

455. Lo poder del amat visità lo poder de son amic,

qui jahía malalt en menoritat: sanava lo lamat ab egualtat

de, poder amor e amar.

Poder minoritat

456. Menoritat damor se volc dar^ al amic, per ço

quen amàs son amat; mas no la poc pendre lamic, car no

ho volc son amat.

Saviea voíentat

OAViESík e voíentat, dix lamic: vertuts me han mester^ab^

que vesta mon amar.

1. B. estaguessen (A, estigessen) e obrassen. — 2. BMc, que vestissí

amar.— 3. A, afegeix majoritat. mot pres, sembla, de la rúbrica següent.

4. B, ploraua.— 5. B, donar.— 6. M, indigco virlitutibus.
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458. Dementre que 1 amic entenia sciencia en la

veritat de son amat, amava amancia en la bondat de

son amat.

459. Saviesa e volentat trameseren letrcs de sciencia

e damancia al amat, que donàs glòria a son amicJ

460. Saviesa differenciejava 1 amant e lamat, e volen-

tat los ajustava els unia en amor e amar.

461. Saviesa e volentat ligaren lo amic a son^ amat ab

concordança d amor, per ço que no fogís a contraria amor

contra son amat.

462. Contrastava^ lamic a amor, e no volia anar veer

e amar son amat; mas la saviesa e la volentat prengueren^

e forçaren lamic, e portaren lo a son amat, quil mes en

càrcer^ damar e d entendre.

463. Estava intellectiu ligable en entelligibilitat, e

volitiu en volibilitat, e ligaren^ saviesa e volentat ab co-

mençar de saber e damar.

464. En lo mig de saviesa e de volentat turmentaven

lamic entendre e amar, e cridava lamic a son amat.

465. Saviesa e volentat aportaren al amic la fi de

son amat, ab la qual presercn^ turmentaren e encarceraren

lamic en amar c entendre.

466. Un dia fugia lamic de majoritat a menoritat,^ car

no podia sofferir majoritat^ damar ni d entendre: atroba-

ren lo saviesa e volentat, qui P^^ tornaren en lo càrcer de

son amat.

467. Egualarense saviesa e volentat en saber e amar,

e correguercn^^ al amat, lo qual egualment atenyeren sobre

lur amar e entendre.

j. B, trameteren ... de son amich.— 2. A, e son.— 3^ B, contrasta.

—

4. B, pregaren.— 5. A, qui Is mes en carrer {B, carcre passim).—6. B,

staua intellectiu ligable e intelligibletat e uolitiu e uolibilitat e ligaren

los : M, intellectivum et intelligibile, volitivum et volibile erant ligabi-

lia, et ... ligarunt ea.— 7. B, aportauen ... prengueren.— 8. BM, manca a

mcnoritat.— 9. B, soffrir minoritat.— 10. A, qui.— 11 A, e corregir

M, et recurrerunt.
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468. Clamàs lamic a saviesa de la menoritat de son

amar, e sís feu a la volentat de la menoritat de son entendre.

Saviea virtut

469. On més lamic sab veritat de fe' esperança cari-

tat, més es agreujat de la onta que pren son amat per def-

falliment d amadors qui no han vertuós saber e amar.

470. Justícia prudència fortitudo^ e temprança son les

carreres per les quals va lamic a la glòria de son amat.^

471. En differencia damant e damat estén'* saviesa

son entendre, per ço que I amic aja vertuós amar.

472. En la concordança de saviesa <^e^ de virtut ca-

tivà^ lamar del amic, per ço que no fos servu de contraria

amor ni de ignorància ni de vicis.

473. Contrastava saviesa a ignorància ab vertut, c

vertut a vicis ab saviesa, per ço que lamic estigués^ savi

e vertuós denant son amat.

474. Portava lamic saviesa e vertut a son amat e

casà' en los començaments d amor, on fóra perit si no fos

son amat.

475. Intrà^ vertut estar en lo mig loc de saviesa e

damor, per ço que no participàs ab majoritat ni ab meno-

ritat de vicis.

476. Si no fos la (i de vertuts, qui treballa los ama-

dors, reposarà lamic en la fi de saviesa e damor.

477. En caxa de vertut mès lamic saviesa e amor ab

majoritat^ d amar e d entendre, per ço que fossen thesaur'^

de son amat.

478. Saviesa e vertut se cgualaren en lamic, per ço

que fos pus semblant e pus pres" a son amat.

I . A, manca fe.— 2. B, fortitut.— 3. B, afegeix ij., i successivament

ijj iiij, fins a X., aí final de cada condició d'aquesta rúbrica.—4. B, e

damant sten.—5. A, de sauicsa catiua : B, de sauiea de uirtut catiua : M,
sapientiae et virtutis captivatur.—6. BMc, ab sauiea stigues.— 7. A,
casia?: B, caygue : M, cadebaí.— 8. B, encara.— 9. B, sauia amor ab
minoritat.— 10, B, tresaur.— 1 1. B, prop.
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479. Si no fos menoritat, cremat fóra Jamic en foc

de saber e d amar.

Saviea veritat

480. Entressènyecsc' lamat de saviesa veritat e glò-

ria, per ço quel conegués son amic.

481. Per ço car veritat no pogra ésser objcct de sa-

viesa sens differencia, es differencia amabla en la amabili-

tat de saviesa e de veritat, ab la qual amabilitat es la vo-

lentat ligable a saber e verifficar e a differenciejar.2

482. Saviesa e veritat revelaren al amic los secrets

del amat ab^ concordança d amor, e morí lamic en saber

ver amar.'*

483. Contrarietat d amor celava lamat al amic, ^ tro

que saviesa e veritat mostraren lamat al amic en concor-

dança d amor.

484. ^ Saviesa e veritat gitaren lamic de tenebres e

meserenlo en claredat dels començaments d amor, per ço

que ves son amat.

485. Can ignorància e falsetat hagren^ gitat lamic

del mejan d amor, donà lamic son amat per les vanitats

d aquest mon, e romàs lamat sens amic.

486. Alegrar se volc lamic car son amat sabia veri-

tat^ dels afanys els treballs que sostenia per sa amor; mas

car^ reraembrà los falliments que havia feyts contra la fi

de son amat, adonqucs estec en tristicia c en paor.

487. Ab majorilat de saviesa e de veritat enccrcà

lamic son amat en amor e amar.

488. Ab egualtat de saviesa veritat e amor servia e

honrava lamic son amat.

489. En menoritat d amor perdé lamic saviesa e ve-

I. B, cntresenyas : M, signavit se.— i. B, e a uerificar e differencie-

jar.— 3. B, en : M, in.—4. BMc, amar uer.—5. A, e lamic— 6. B,

manca aquesta condició.— 7. B, com ignorància hagren.— 8. A, ueritats.

— 9. BMc, que ell sostenia ... mas cant.
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ritat, en lo qual perdiment perdé lamic son amat cl amat

son amic, e romàs lamic sens amar.

Saviea glòria

490. En^ saber differenciejava lamic los bens els

mals que sostenia e sentia per amor, e mesclava los en la

glòria d amor.

491. En concordança de saber e d amar aucia^lamat

son amic, lo qual amic havia glòria car muria e pena car

vivia 5 en saber c amar son amat.

492. Clamàs'* lamic a saviesa e a glòria, de ignoràn-

cia e de pena, qui li contrasten a honrar amar e servir

son amat, c saviesa e glòria puniren lamic car no multi-

plicava son saber e amar.

493. Saviesa e glòria portaren amor al amic, per ço

que començàs a haver pena en saber e amar son amat.

494. Saviesa e glòria e amor influiren e reffluiren del

amat al amic^ e del amic al amat, per ço^ que tot lo mejà

qui es enfre ells fos plen de saviós gloriós amorós.

495. Cuydà lamic reposar en saber la glòria de son

amat, mas la fi damor li multiplicà sos treballs en amar.

496. Entellectiu c gloriatiu se ligaren en gloriejable

c entellegible ab majoritat d amar.

497. Si la glòria del amat no fos egualment cntelle-

gibla c amable,^ deffallira al amic egualtat de saber e

damar, e no pogra lamic reposar en la glòria de son amat.

498. Menoritat de saber gloriar amar^ convidà lamic

e donàli a menjar ignorància ira e malenança, per ço que

visqués contra majoritat de saber gloriar e amar.

Saviea differencia

499. Per ço car entre la saviesa concordança e amor

I. BMc, en son.— 2. B, auccia.— 3. B. e penaua car no uiuia (M, non

vivebat). Cfr. 493.—4. B, clamaual.— 5. A, (sense de) l?raat e Jamic—

^

6. B, e per ço.— 7. A, manca e amable.— 8. B, glorieiar e amar.
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del amic es differencia, e no es enfre la saviesa concordan-

ça e amor del amat, cove que lamic^ contemple son amat

sobre ses forces.

500. Car differencia es major en saviesa que en con-

trarietat, es amabla en saber e amar.

501. Car lamic no pot entendre ni amar son amat

sens differencia, es començament^ de differencia en savie-

sa e amor, et e converso.

502. Lo mejà d amor està enfre la differencia damor

e la saviesa damor, per ço que lamic hi atrob^ son amat.

503. En la fi damor estan saviesa e differencia, qui

dien novelles al amic de son amat,

504. Si no fos differencia enfre seient e entès, e amant

c amat, ja no fóra saviesa en majoritat d entendre, ni amor"*

en majoritat damar.

505. Saviesa e differencia son eguals començaments

ab los quals lamic encerca son amat.

506. En menor differencia de seient c scible perdé

lamic conexença de son amat.

Saviea concordança

507. Si sàvia amor no hagués en sí concordança, ja

no fóra^ luny a contraria amor.

508. Tan sàviament comença lamic a amar son amat,

que son amar comença de sàvia amor e de concordança

damar^ e dels començaments damor.

509. Saviesa damor e concordança damor revelen al

amic son amat^ en lo mejà damor.

510. Saviesa e concordança citaren amor denant

lamat, per ço car no auceya^ lamic en la fi damar.

j. BMc, al amich que.— 2. BMc, començat.— 3. B, després de saviesa

afegeix e la j iot tatxat ... hi trop.— 4. B, seient (M, íntelligentera) e

entès (A, entendut) e amat e amar? ... en minoritat dentendre e uraor.—

^

5. A, si sauiesa amor ... ia fora.— 6. B, de sauiea amor e de concordança

e damar: M, de sapientia concordantia et amorc.— 7. A, reuela ... son

amar.— 8. B, citaren a amor ... no aucia.
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511. On major saviesa ha lamic en saber son amat,

major concordança ha en amar son amat.

512. Egualarense I amat el amic en saviesa e en con-

condança, per ço que fossen eguals en amor e amar.

513. Mcnoritat plorava denant saviesa e concordan-

ça, per ço car lamic li dcffallia' damar.

Saviea contrarietat

514. Contrarietat gità saviesa dels començaments da-*

mor, per ço que lamic oblidàs son amat.

515. Contrarietat c ignorància entraren en lo mejà

damor, per ço quen gitasscn lamat.

516. Ab saviesa concordança e fi^se combatien ig-

norància contrarietat e no fi damor, per ço que lamat es-

tigués sens amic.

517. En la ciutat de majoritat damor sajustaren^ sa-

viesa e contrarietat: saviesa concordava, en aquella*^ ciutat,

lamic e lamat, e contrarietat hi confonia lamar del amic e

del amat. 5

518. Per ço que saviesa e concordança fossen luny

a contrarietat de saber e damar, se egualaren en saber ^e

amar,

519. Si saviesa fos menor en concordança que en

contrarietat, ja no fóra lamat a son amic amable.

Saviea començament

520. Intraren los començaments damor en una ciutat

de saviesa, per ço que hi^ clarifficassen lo mejà damor.

521. Lo clauer del thesaur damor es saviesa damor,

e les guàrdies qui garden aquell thesaur^ son los comença-

ments damor, e lo senyor del thesaur^ es la fi damor.

1. B, hi (M, in illa) fallia.— 2. M, et finc amoris.— 3. BMc, se atro-

baren.—4. B, en aquella repel•lí.—^. BMc, del amat e del amich.— 6. A,

se eguallaren no saber.—7. BM, sense hi. — 8. fi, lo clauari del tresor

de amor es sauica de amor e los guardians qui guarden aquell tresor.

—

9. EM, ometen del thesaur.
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i

522. Començaren I amat e I amic .j.* esgleya d amor:

bastircnla de saviesa e de majoritat damor.

523. Saviesa començament e amor segualaren en la

confiança que lamic ha de son amat, per ço que en aquella

cgualtat I amat satisfés a son amic' d amar.

524. Començà lamic a cobejar algunes coses qui no

son de les circunstancies damor, e aytantost exí2 de savie-

sa e intrà en menoritat damor desamar son amat.

Saviea mijà

525. En lo mcjà damor entrà saviesa, per ço que

lamic elegís la fi damor.

526. Saviesa amor e majoritat damor pregaren lamat

que vengués estar en lo mejà damor, per ço que lamic fos

en majoritat d amar.

527. Car saber es mejan de saviesa, ^ e amar damor,

desira lamic egualtat de saber e d amar.

528. Per ço car lo mejà damor participava es acolo-

rava de menoritat damor, estava'* sàvia amor malauta e

descolorida denant lamic qui ignorava son amat.

Saviea fi

529. Saviesa e fi pregaren majoritat damor que ven-

gués reposar en majoritat de saber finir e amar.

530. Tramès lamat .j.» colomba^ de la fi damor al sa-

ber del amic, que li comptàs novelles de egualtat damic c

d amat,

531. De saviesa e de fi feu lamic colonda on fos sus-

tentat^ son amar, per ço que no caygués en menoritat d amar.

Saviea majoritat

532. Sàvia amor e majoritat d amar comanaren egual-

tat damor al amic, per co que nos partís de saber ni d amar.

1. B, satisfés lamjch.— 2. B, tan tost jsque.— 3. B, sauia.

—

4. A, que
talxall estaua. — 5. B, coloma.— 6. B, columpna on fos sostengut.
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533. Si sàvia amor fos menor en egualtat d amor que

en dcsegualtat, fóra folla amor major en egualtat d amor

que en desegualtat.

Saviea egualtat

534. Si sàvia amor e menor amor fossen eguals en

amar, ja no fóra egualtat damic e damatJ

Saviea minoritat

535. A sàvia amor comanà lamic sa menor amor, per

ço que la nodrís en majoritat damar.2

Volentat virtut

lLíík .']. verjer d amor plantat de virtut e de veritat, on

atrobà lamic son amat qui cantava damor.

537. Companatge^ damor son vertuts e glòria ab qui

viu amar.

538. Si no fos differencia, ja no fóra vertut en amar.

539. Tant havia gran"* concordança damor enfre lamic

e 1 amat, que ab vertut conexia 1 amic la volentat de son amat.

540. Enfre lamat e lamic se mès contrarietat, per ço

que lamat no hagués amic ni lamic amat; mas pacificaren

los volentat e virtut en concordança damor.

541. De volentat e de vertut comença lamat son

amic, per ço que lamic ne^ començ son amar.

542. Lo desirar del amic tresnuytava^ e anava per lo

mejan damor encercant son amat, e fasienli lum volentat e

vertut.

543. Donà lamic sa volentat al amat en la fi damor>

e lamat la reté a lamic en la fi de vertut.

I. A, fosen ... damar.— 2. BMc, clamor.— 3. M, pulmentum.—4, B,

glòria?—5. A, no.—6. B, (sense lo) desig de Jaraich trcnuytaua : M,
desideriurn amici penetrabat.
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I

544. Volcntat e vertut consellarcn al amic que amàs

son amat ab majoritat d amor, per ço que son amar ^ hagués

major treball tristicia e dolor.

545. Tramès I amat a son amic volentat per ço quen

amàs, 2 e tramès li vcrtuts per ço que a vicis ne contrastàs,

e tramès li egualtat per ço que a son ésser egualàs son amar.

546. Volentat e vertut se contrastaven sobre menori-

tat damor, car volentat la amava e vertut la destruya;^ e

per açò estava lamic en consciència z^ en menoritat d amar.

Volentat veritat

547. Veritat e glòria se partiren^ del amat, c sís feu

la volentat del amic; e per açò romàs lamat en falsetat c

en pena sens amic.^

548. Mostrar volc falsetat lamat al amic sens diffc-

rcncia; mas no ho volc veritat, per ço que la amor del

amic fos en majoritat damar.

549. Per ço que lamic hagués concordança en amar,

contraposà amor e veritat la .j.*7 denantl altra, la qual con-

cordança amà en ço que la veritat era amabla e la amor^

verificabla.

550. Atrobà lamic contrarietat qui desia mal de la

volentat e la veritat' de son amat, e reprès lamic contra-

rietat ab concordança damor.

55 j. Començà volentat en veritat a desamar^^ falsetat,

e començà veritat en volentat a verifficar amar.

552. Escrisc^^ lamat en volentat unes letres de veritat

e tramèsles, per lo mejà damor, a son amic, en les quals

letres era escrit: vcnits venits amar!

553. Pres lamat la volentat del amic e mèsla en ve-

ritat, per ço que la ligàs en la fí damor.

1. M, ut pro suo amafo (A, amat : B, amar?)— i. M, ut ab illo ama-

retur.— 3. B, destrouia.— 4. BM, sense e — 5. A, partien.— 6, M. amicus

remansit... sine amato (B. sens lamich).— 7. B, la vn.— 8. B, ueritat.

—

9. BM, manca e la veritat.— jo. B, desaber.— 1 1. B, escric.

i
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554. Ab la major veritat ligava c constrcnyia I amic sa

volcntat, per ço que contínuament amàs e servís son amat.

555. En egualtat damic e damat estaven volentat e

veritat, qui recomptaven com I amic moria ^ per son amat.

^56. Menoritat damor desligà^ volentat de veritat,

per ço que volentat amàs falsetat e desajnàs veritat damar.

Voíentat glòria

557. Tan gloriosament SC amen 3 J amic e lamat, que

neguna differencia no han en essència damar.

558. Volentat e concordança reposaven en glòria, en

la qual turmentaven* 1 amic per amar.

559. Per ço car volentat reposava en glòria ab con-

cordança d amor,^ contrastava en pena damar a contrarie-

tat damor.

560. Car glòria es desirabla, es desirar^ començable

e ligable en glòria damar.

561. La volentat del amic reposava en lo mig de la

glòria de son amat, e la glòria del amat era desirabla en

lo mig de la volentat del amic; e per açò estaven lamat e

lamic en lo mig damor.

562. En la fi damor se son convertits volentós' e

gloriós, per ço que lamat pusca abastar al amic de repòs

e damor.

563. En majoritat de voler e de repòs atrobà lamat

son amic qui reprenia molts homens car no volien amar.

564. Car la egualtat de volentós^ e gloriós es ama-^

bla, es la desegualtat damdós asirabla.

565. Volentat^ e glòria parlaven damor, ab les quals'

paraules glòria glorifficava e volentat volifficava lamic, tro

que venc menoritat damor qui enclinà lamic a pena e a

desamar.

I. A, noiria.— 2. B, desiga.— 3. B, amauen.— 4. B, reposaren ... tur-

mentaren.—5. A, intercala reposaua tatxat.—6. B, desigable es desig j
(M, desidcrium).— 7. fA, amorosus.— 8. M, amorosí.—9. B, volenta. É
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Volenlat differencia

566. Car differencia es més amabla e desirabla en

concordança que en contrarietat, es concordança amabla e

desirabla, e es en la volentat ligabla.

567. Volentat e differencia ajustaren lamic e lamat,

per ço quels lunyassen de confusió e de contrarietat.

568. Differencia d amor intrà en los començaments

d amor, per ço ques poguessen amar lamic e lamat.

569. Crexia amor' son amar en diffcrenciejar e cre-

xia differencia son differenciejar en amar, e conjunyiense

amdós los creximents en lo mejan d amor.

570. Entrà volentat en differencia substancial^ c ac-

cidental, per co que pogués haver substancial fi e acciden-

tal en amar.

571. Ab majoritat substancial son, volentat substan-

cial e^ differencia substancial, majors en amar que volentat

accidental e que differencia accidental, e per açò es lamat

més amable substancialment que accidental.

572. Car egualtat de volentat e de differencia subs-

tancial es més desirable que la accidental, es egualtat

damat e damic desirable en amar.

573. En menoritat de differencia damic c damat no

pot ésser gran volentat en amar.

Volentat concordança

574. Clamàs la* volentat de contrarietat a concor-

dança, per ço car la empatxava en amar, e clamàs lamat

de volentat a concordança, per ço car noi amava ab ma-

joritat d amar.

575. Ab tan gran amor samen lamat c lamic, que de

volentat e de concordança^ comencen lur amar.

576. Volentat e concordança se conjunyircn^ es uni-

I. A, a amor.— 2. B. substincií. — 3. A, ab.—4. B, sense la.— 5. B,

que uolentat c descordança.— 6. B, «c dcsconjuyren : M, conjurabant.

Amativa.]4.
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ren en amar e concordar, per ço que fessen lamic amar e

lamat concordar.

577. No pogrcn reposar volentat' c concordança en

la fi damor, tro que feren aytant languir lamat per ésser

amat, com lamic per ésser amic.

578. Per ço que la volentat^ del amat es major en

concordança que la volentat del amic, se concorda la^ vo-

lentat del amic a ésser obedient a la volentat del amat.

579. Ab concordança de concordar e amar es ligabla

la volentat en egualtat damic e d amat.

580. Car lamat se concorda ab majoritat e lamic ab

menoritat, serveix lamic, ab'* ses menoritats, les majori-

tats^ de son amat.

Volentat contrarietat

581. ^x\ los començaments damor entra la volentat

encercar son amat, e gita la n contrarietat qui no vol^ amar

e ama desamar.

582. En lo mig de la^ volentat està amar e en los

estrems està desamar, lo qual desamar tanca les portes als

contraris d amar, per ço que en lo mig damor no pusquen

entrar ni destruir amar.

583. Anava volentat reposar en la fi damor, e atrobà

contrarietat damor qui reposava en no fi damor: cridà

lamic, e^ respòs lamat, e vencé^ volentat contrarietat ab

concordança damor.

584. Adonques cant exí volentat de concordança e

intrà en contrarietat, exí de majoritat damor e intrà en

menoritat damor, en la qual estava luny de son amat.

585. ]a volentat no pogra ésser major en concordan-

ça que en contrarietat, si cgualment^^e natural poguessen

ésser en la volentat amar c desamar.

1. A, uolentat repetit.— 2. B, car uolentat.— 3. A, de la.—4. A, [ab].

— 5. B, manca Ics majoritats.— 6. B, gita lo ... que noi uol.— 7. B, omet la.

— 8. BM, sense e.—9. A, intercala contrarietat tatxat,— 10. B. egualtat.
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586. Vencè contrarietat concordança, en la volentat,

ab menoritat damor, e per açò puní lamat son amic ab

privació damar.

Volentat començament

587. Cullí lamic, del arbre damor, los començaments

damor, e mèslos en lo mejà damor, e tramèslos a la vo-

lentat de son amatJ

588. Cuytava volentat son^ voler, per ço que lamic hi

pogués començar amar e que en la fi d amar ^ pogués reposar.

589. Començà lamat son amic en majoritat damor, e

donàli sa volentat per amar.**

590. En la egualtat damic e de amat buscallava^ e

ajustava la volentat les beilees de son amat, e començà a

cscompendrc^ foc damar.

591. Comença menoritat en la volentat c ixnc majo-

ritat, quis clama^ de la volentat a son amat.

Volentat mijà

592. Venc volentat veure^ amor en lo mcjan damor,

per ço que lamic reposàs en la fi de son amar.^

593. Recomptava lamic lo parentesch damor que ha-

via iib son amat en volentat mejà e majoritat.

^594. Enfre lamic e lamat era cmpreniment e covinen-

ça'^com fossen en amor .j.* volentat, .j. mejà, .j.* egualtat.

595. Si no fos lo mejà damor qui conjuny lamat e

lamic, dampnara'í lamat son amic, per ço cor ama ésser *2

ab menoritat.

Volentat fi

596. Volentat fi e majoritat pregaren ^^ lamic que li

I. BMc, del amat.— 2. A, intercala amar tatxat.— 3. BMc, damor.—
4- B, amor.— 5. M, colligebat.— 6. BMc, a compondre.— 7. B, e exin
(A, ixme) maioritat quis clamaua.— 8. BMc, beure.—9. A, amat.

—

10. M, pactum et conventio.— 11. B, donarà.— la. A, manca ésser.

—

13. A, prenguaren.
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membràs de son amat, c sís feren lamat, que li membràs de

son amic, e per ço ajustaren se lamat e lamic en volentat fi

e majoritat.

597. Una lança de volentat, que havia ferrc de fin

d amor e peno de egualtat d amor, lançà lamic a son amat,

per ço quel nafràs damor e d amar.

598. Menoritat tenia a noves volentat c fi, per ço

que no pervenguessen a majoritat lamic ne lamatJ

Volentai majoritat

599. Si no fos la major volentat que pot ésser enfre

amic c amat, en egualtat, covengra que fos en dcsegualtat,

e plorarà lamic c plangucra lamat.

600. No volia lamic devallar son amar de majoritat a

menoritat, per ço que no dcvallàs sa volentat de son amat.

Volentat egualtat

601. En egualtat damic e damat sadelitava la volen-

tat, es lunyava a menoritat.

Volentat minoritat

602. Per tot Icspay que es de majoritat tro a meno-

ritat, se estengué^ la volentat, per ço que de luny se amas-

sen lamic e lamat.

Virtut veritat

/\delitayas3 lamic en la vcrtut e en la veritat de son amat,

e sís fasia lamat, car havia tan vertuós e tan vertader'* amic.

604. En differencia damic e damat ha enteniment

vertut datènyer la veritat que lamat e lamic han en amar.

1. M, mínoritas tenebat voluntatem ad novitates, ut non pervenirct

ad majoritatem finis et amandi (B, e J amat).— 2. B, scstcne.— 3. B, ade-

litat.—4. BMc, e uerdadcr.
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605. Ab vertut e ab veritat prenia lamic son amat en

concordança, per ço que noi oblidàs en la contrarietat^

que sosté per sa amor.

606. Departís lamic de contrarietat e entrà en con-

cordança, e atrobà veritat e vertut que scrivien en amor

.j. Ijbre de son amat.2

607. Començà lamic .j. palau de veritat, per ço^ que

hi albergassen les vertuts que li tramet son amat.

608. Per lo mejà damor sen anava * deportant lamic,

e acompanyaven lo vertut e veritat, qui li comptaven nove-

lles^ de son amat.

609. Ab vertuts destruïa lamic^ vicis, e ab veritat

auceya falsetat, c ab fi reposava en la glòria de son amat.

610. Si no fos ver en lamat açò per que lamic sent

major vertut en amar, fóra lamat amable ab vicis e ab fal-

setat e ab menoritat' damar.

61 1. Vertut e veritat nodrien lamic al amat en egual-

tat, per ço que fos aytant amat^ com es amable.

612. Menoritat de vertut e de veritat se representà

al amic, per ço ques desesperàs^ de son amat; mas lamic

transformà aquella menoritat en majoritat, per ço que con-

fiàs^^en son amat.

Virfuf glòria

613. Sembra lamic vertuts en differencia damor, e

cull les en la glòria'^ de son amat.

614. Dormia lamic en lit'^de concordança damor, e

despertaren lo vertuts per ço que anàs veure '^ la glòria de

son amat.

6] 5. Contrarietat damor deseretà concordança da-

1. B, pintaua (M, pingebat) lamich... la contrarieta.— 2. BMc, on

troba uirtut e ueritat ... son amar?— 3. B, per tal.—4. B, se anaua.

—

ç. B, noues — 6. B, dejtrouia (manca \zm\c).— 7. B, fora lamich... e am
mincritat— 8. BMc, nodriren 1 amich ... tant amat. — 9. A, dessesperas.

— )o. B, tan forma? ... ques confias.— 11. B, e culles la glòria : M, et

collegit gjoriam.— \i. B, en lo lit.— 13. B, ucer.
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mor, de vcrtut e de glòria, per ço que lamat hagués def-

falliment d amadorsJ

616. De levant a ponent es Deus amable, mas no hi

son virtuts que comencen damor amar, ab lo qual lamic^

ame^ la glòria de son amat segons que es amabla.

617. Soterrà lamic vertuts en terra, e sentí pena en

lo mig damar.

618. Car lo amic ama més vertuts que glòria, no pot

reposar en la fi de glòria.

619. Ab majoritat de vertuts majoriffica^ lamic son

amar, e lamat son amic ab majoritat de glòria.

620. Per ço que lamic pogués ses vertuts lunyar a vicis

e sos delits a pena, entrà en la egualtat damor amar son amat.

621. Desobedient fo lamic a vertuts e fo obedient a

vicis, e hac passió en menoritat damor, en la qual oblidà

son amat.

Virtut differencia

622. Passà vcrtut per differencia e nasqué en con-

cordança, per ço que en amar fos concordar de vertut«i.^

623. Entrà differencia en vertuts,^ per ço que vertut

pogués contrariar a contrarietat d amor. ^

624. Entrà vertut en differencia e differencia en vir-

tut, per ço que en començar damar^ fossen, començant e

començable, de la essència de començament e^de virtut

e de differencia.

625. Per ço car vertut es en differencia e differencia

en virtut, poden ésser en lo mig damar.

626. Ab differencia han, lamat e lamic, vertut com

sien distincts en la fi damor.^

627. Si no fos vertut en differencia e differencia en

vertut, ja no pogren ésser en majoritat damar.
.

I. B, damador.— 2. A, manca lamic.— 5. B, ama.— 4. A, maiori-

tats ... raajorjffica : BMc, maioritat ... maiorificaua.— 5. BMc, uirrut.

—

6. BMc, damar.—7. BMc, damant — 8. BM, sense e.— 9. BMc, damar.
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628. En aquella vertut en qui pot aytant* differencia

com en sí mateixa, e en aquella differencia en qui pot

aytant vertut com en sí mateixa, pot ésser egualtat d amant

e damat.

629. De menor virtut ni de menor differencia no pot

cxir majoritat damar.

Tírlut concordança

630. Per ço car vertut e concordança son disparades

de contrarietat en amor, es la volentat ligabla ab vertut c

ab concordança damor e^ contra contrarietat damor.

631. Lo començament damor començà en vertut con-

cordar e en concordança vertuificar,^ per ço que començàs

amar damar en vertut e en concordança.

632. En lo mig de vertut e de concordança està liga-

da amor, per ço que nasca amar."*

633. Sens vertuificar c concordar, vertut ni concor-

dança no porien reposar en la fi damar, ni enmalautir lamic

en amar.

634. Naix de vertut vertuós amar e ix en amor con-

cordança damant e amat, per ço que^ 1 amant e lamat ja-

guen en vertut malauts^ per amar.

635. Majordom es lamic de son amat, e despèn ver-

tut e concordança egualment en amar tots los amadors de

son amat.

636. Vestí lamic vertuts e cavalcà en cavall^ de con-

cordança, e anàs clamar a son amat de menoritat damor,

e turmentà lamat son amic ab majoritat damar.

Kr/í/f confrarielat

637. En amor, començament comença vertut de vcr-

1. B. en que pot tant. — 2. BM. sense e.— 3. A, uertuisar /brma usual

deguda, creim. a mala lectura del copista.—4. A, amor corregit amar.

—

5. A, manca que.— 6. B, en uirtuts (M, in virtutibus) malats,— 7. BMc,
Vestís ... e caualcaua en caual.
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tut, per ço que en son començar sia vertuificar e^ contra

concordança de vicis c contrarietat d amar.

638. Ja vertut no pogra estar en lo mig d amor, si

estigués en lo mijà de contraris.

639. Vicis c2 contrarietat d amor desvien amadors

anar reposar en la fi d amor c d amar.

640. Vençut fóra lamic en la majoritat d amor, si no

contrastàs a vicis ab majoritat^ de vertuts.

641. Si eguaimcnt poguessen tant contrastar vicis a

vertuts com vertuts a vicis, ja no fóra egualtat major

en vertuts que en vicis.

642. Acostà s lamic ab menoritats"* de vertuts als

contraris damor, qui en esta vida mundana tenen desonrat

son amat.

J^rtuf començament

643. Comença virtut a vestir amar en lo mejà damor,

c son ses estremitats començades en 1 amant e lamat.

644. Dcmentre que lamic encercava vertut,^ per ço

quen vestís son amar, començà a amar c a venir a la fi,

qui es repòs de vertut e damor.

645. Si vertut no^ pogués començar en majoritat

damor, ja no pogra pujar a majoritat d amar.

646. Vertut e començament se son egualats en amor,

per ço que en amor sien eguals virtuificar començar e amar.

647. En los menors començaments d amor ^ començà

lamic a vestir de vertuts son amar, per ço que de pus

luny pogués venir veure* son amat.

Virfuf mijà

648. Si vertut fos en lo mejà damor e no fos en la fi

damor, ja no fóra vertuós amar.

I. M, sense et.— 2. A, contra corregit e.— 3. BMc, en la contrarietat

damor ... ab majorirats.—4. BMc, maioritats. — 5. B, uirtuts.

—

6. B,

manca no.— 7. B, d amors.

—

8, BMc. pogués veer.
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I

649. Entrà vcrtut en lo mejà d amor e entrà amor en

lo mejà de vertut, per ço que en majoritat de mejà' fos

vertuós amar.

650. Per lo mejan d amor sestén vertut tro al amant

c al amat,2 per ço quels eguale en vertuós amar.^

651. Entrà vertut en lo mejà d amor, e gitàn menori-

tat damar ab majoritat de vertuós amar.

VtrMfi

652. Vertut e fi vcngren a majoritat d amor, e pre-

garenla* quels donàs la majoritat de son amar ab que sa-

nassen lamic, que jau malaut^ per sobre amar.

653. Vertut e fi s egualaren en amor, per ço que

egualassen en lamic sanitat e malautia damor.

654. Lunyarense vertut e fi de menors amors, ^ per

ço que prenguessen^ e ligassen lamic ab majors amors.

Viríut majoritat

655. En egualtat damor satrobà vertut ab majoritat

damar, qui reprenia lamic de menoritat damar.

656. Estava vertut disparada de majoritat e de me-

noritat, per ço que 1 amant e 1 amat fossen en egualtat d amar.

J^irtut egualtat

6^y. Menoritat damor entuxegà lamic, qui jahia ma-

laut en lit de vertut, e metjavalo egualtat damatiu e amable.

Virtut minoritat

658. Dcstrenyia^ e languia menoritat damor lamic, e

majoritat damar lauceya, e egualtat de vertut lo sostenia,

c alegrava s lamat com havia tan bon amador.

I. B, que en lo miga.

—

i. M, ab amante usque ad amatum : B, repe-

teix. Per lo mjga ... tro al amat.— 3. A, amat.— 4. B. uingueren ... per

ço que pregaren (M, ut jllam rogarcnt).— 5, B, sonasen lamich qui jau

malalt.— 6. B, e fi (repel•lí i tatxat) amors.— 7. A, pregasscn.— 8. BMc,
destrouia.
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Veritat gíoria

\Ji veritat c glòria no fosscn rahons inconfuses c reals, ja

veritat no reposarà en glòria ni amor en amar.

660. Ab tan gran concordança estan veritat e glòria

en amor, quel amar d amor no pot ésser sens verifficar

gloriejar* e concordar.

661. Veritat e glòria fan estar en falsetat e en pena

los amadors de contraria amor, per ço que contrasten a

verós e gloriós^ amar.

662. Per ço car son tants falsos^ amadors, se clamava

glòria de veritat a començament, e per ço car tants ho-

mens van a perdurables penes, se clamava veritat de glòria

a amor: don, per rahó dels clams començà amor a amar

verifficar e gloriejar.

663. En lo mejà damor"* verifficà veritat glòria^ e

gloriejà glòria verós, c besarense lamic e lamat. ^

664. Adonques quant I amat e lamic menjaven amar

e bevien amor en la taula damor, servien veritat e glòria

al amic e lamat^ de la fi damor.

665. Morí lamic per major veritat, e gloriejà lamat

son amic en majoritat^ de glòria, e amà lamic son amat^ en

majoritat de son amar.

666. En veritat'^ se egualaren gloriar e amar, e ei

gloriar, ^^ verifficar e amar, e en amar, verifficar e glorie-

jar, e daquella egualtat estaven vestits lamant e lamat.

667. Devallà veritat '^a menoritat, per ço que la pu'

jàs'^a majoritat de glòria en la qual amàs son amat.'"*

1. B, gloriar.— 2. B, car (M, quia) contrastauen a ueros gloriós.

-

3. B, tan falsos.— 4. A, intercala un signe o lletra que sembla g — 5.

gloriosum.— 6. B, c lamich e lamat se besaren.—7. B, e al amat.— 8.

e majoritat.— 9. B. son amar.— lo. M. in verificaré.— j >. B, glorieiar

gloriciar.— 12. B, daua la weritat.— 13. A, quel pujas.— 14. BMc,
la qual (M, in qua illam) amas (manca son amat).
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Veritat differencia

668. Veritat differencia e concordança intraren en

.j.* ciutat damor, e preseren ostal a lamic e lamat' en amar.

669. Car veritat no pot contrastar a falsetat sens dif-

ferencia, entraren differencia damic e damat.

670. Venc veritat al amic^tots los començaments dels

quals es lamic ajustat, per ço que lamic no fes differencia

en la acció e passió que sosté per amor de son amat.

67). En lo mejà damor estaven veritat differencia,

per ço que hi poguessen'* estar lamic e lamat.

672. Si en verifficar no fos differenciejar damant e

damat, ja no fóra fi damor.

^

673. Si no fos differencia enfre major amant e amat,

ja no fóra veritat en majoritat de amar.

674. En differenciejar damant e damat^' atroba veri-

tat egualtat damor c damar.

675. Veritat e differencia volgren vendre la volentat

del amic al amat, mas no ho volc menoritat damor.

Veritat concordança

676. Veritat e concordança volgren donar lamar^ del

amic al amar del amat, mas no ho volc contrarietat damar.

677. Entrà veritat en concordança ^ e concordança en

veritat, per ço que amor pogués^ començar son amar.

678. En amarse ajunyiren es uniren verifficar e con-

cordar, per ço que lamic pogués abastar a son amat damar.

679. Veritat e concordança portaren los secrets da-

mor al amic, e lamic tramèslos a son amat per la fi damar.

680. En la major veritat e concordança sencontraren

lamic e lamat, e cascú donà al altre son major amar.

I. R, prengueren... e al amat. — 2. A, manca entra.— 3. M, aniato.

— 4. B, e differencia per ço que poguessen.— 5. BMc, damar.— 6. B,

c amat. — 7. A, la mo tatxat mar.— 8. B, encara ueritat encordança.—

9. BMc, hi pogucs.
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681. Veritat c concordança se egualaren en amor e

amar, per ço que egualasen 1 amant e I amat en amor e amar.

682. Plorava amor e planyia son amar, lo qual havia

perdut en menoritat de veritat e de concordança.

Veritat contrarietat

683. Ab los començaments d amor contrasta veritat

a falsetat, ' e falsetat, ab los començaments de desamor, ^

contrasta a veritat, e guarden ho^ lamic e lamat.

684. Veritat ab concordança"* contrasta a falsetat, e

falsetat ab contrarietat contrasta a veritat, e per açò en

lo mig de concordança e de contrarietat està lamic qui

langueix per amor.

685. Contrarietat met tots jorns discòrdia enfre lamic

e lamat, e disciplina^ lamat son amic ab veritat e ab fi

d amar.

686. Veritat e contrarietat se contrastaven, car con-

trarietat acusava lamic damar^ e veritat lesçusava, e partí

amor los contrasts ab majoritat d amar.

687. Si veritat e contrarietat fossen cguals comença-

ments en lamic, ja no foren veritat ni amor eguals en ve-

rificar amar.^

688. Doblar volc amor son amar e veritat son verif-

ficar, e no hi poc^ contradir menoritat damar.

Veritat començament

689. En lo mejà damor se donaven lurs semblances

veritat e començament, per ço que en veritat fos comen-

çar, e en començament verífficar, e en^ amor fos amar ves-

tit d aquelles semblances.

690. De començament estaven vestides veritat e fi.

I. B, manca a falsetat.— 2. A, de sa amor.— 3. A, e gardeno : B,

sguarden so.—4. B, e concordança,— 5. B, mou (M, movet) tots jorns ...

c disciplinat.— 6. B, lamar : M, apud amatum.— 7. BMc. e amar.— 8. B,

e ucrificar son uerificar e no y pot.— 9. BMc, e que en.
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per ço que en amor començàs veritat verifficar e fi finir, e

que amar no pogués ésser privat d amor ni lamic d amar.

691. Intrà començament en major veritat on ac ma-

jor començar de verifficar, e entrà en major amor on hac

major començar de major amar.

692. En egualtat de començant^ e de començable in-

trà veritat, per ço que en aquella egualtat poguessen ésser

eguals son verifficant2 e son verifficable, qui son eguals en

egualtat d amor c d amar.

693. Ab veritat pregava menoritat los començaments

damor que la devallassen a majoritat, per ço que no em-

paxàs amor en amar.

Veritat mijà

694. Ventat verifficava^ aquella influencia d amor que

lamat trametia,'* c sís feya aquella refluencia que lamic

trametia a son amat, e la fi aquella^ influencia e reffluencia

finia e acabava damor.

695. Si veritat no pogués^ donar sa major semblança

al major mejà damor, ja no pogra pujar sa major sem-

blança^ a majoritat damar.

696. En lo mig loc damor escrisc^ veritat la egualtat

que lamant el amat han en verificar^ e amar.

697. En lo mejà damor fo feyt eclipsis de veritat

tantost cant islàmic sacompanyà ab menoritat damor.

Veritat fi

698. Veritat fi e amor se donaven dons en majoritat

de donar, per ço que lamic amàs son amat ab majoritat

damar.

699. En la fin^' damor reposaven lamic e lamat, tro

1. B, començat : M. principiatívi.— 2. B, ucrificar : M, verificativum.
— 3. B, uerifica.—4. M, transmittebat ad amicum.— 5, A, aque la.

—

6. B, pesques.— 7. A, repeleix al maior meia damor tot tatxat.— 8. B,
scriui.—9, A, diuersifficar.— 10. B, fo fet eclipsi tant tost quant.

—

1 1. B. en fi.
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que venc veritat, quels comptava noves damar qui moria

en desegualtat d amor e d amarJ

700. Veritat e fi enpresonaren menoritat, per ço que

I amic no descrvís son amat.

Veritat majoritat

701. Si egualar no fos^ en major veritat, ja no fóra

verificar en major egualtat damic e damat.

702. Veritat e majoritat escomprengueren^ foc da-

mor, per ço que cremassen amar; mas apaguà aquell foc

menoritat damar. "

Veritat eguattat

703. Veritat e amor son eguals en I amat, e foren

simplament eguals en lamic si no hi^ fos menoritat, qui les

vist de sa semblança.

Veritat minoritat

704. Veritat e bondat pregaren menoritat que no

tolgués lamic a son amat.

Gioria differencia

C^N divisió e concordança del amic e del amat^ se glorie-

java lamar d amor, portant novelles d amor de la .j. al altre.

706. Reposar volc contrarietat en glòria, mas no ho

volc differencia, qui estava amiga de concordança d amor.

707. Aytant cant' lamat son amic gloriejava, aytant

lo differcnciejava, per ço que tota hora li pogués comen-

çar son^ amar.

1. B, damor e damat? : M, sui et amoris.— 2. A, si egualtat [no] fos.

— 3. B, enceneren : M, incenderunt.— 4. BMc, damor. —5. BMc, sense

hi.—6. B, en la diuisio del amich e concordança e del amat : M, in divi-

sione amici et concordantia amati.—7. B, com.— 8. A, de son.
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708. Gloriejar differenciejar e amar havien feyt .j. cer-

cle damor: en lo mig daquell sercle* estava lamat, e lamic

anava entorn lo cercle, 2 e perseveraven amdós en amar.

709. Per ço que en gloriejar pogués ésser finir, e en

finir gloriejar,^ era differenciejar en amar.

710. Si no fos differenciejar en gloriejar,* ja no fóra

amor en major amar.

711. Aytant com glòria damor pot gloriejar amar,

pot differencia damor differenciejar en amar, e per açò

pot durar egualtat en amar.

712. Denant lamic dchia menoritat mal de la glòria

e de la differencia de son amat, e callava^ lamic c plorava

lamat.

Glòria concordança

713. Gità lamic son amar^ de contrastar e mèslo en

concordar, per ço que anàs^ en glòria gloriejar.

714. De glòria concordança e amor començà comen-

çament son començar, per ço que no fos en pena ni en

contrarietat d amar.

715. En lo mejà damor entraren gloriejar e concor-

dar, per ço quel portassen a la glòria e concordança del

amant e lamat.^

716. Lo gloriejar de glòria fo pres, en concordança

damor, ab la fi damar.

717. Aquell amar qui es major per amor que per

glòria ni per concordança, no es lo major amar.

718. En egualtat de glòria e de concordança nodria

amor son amar.

7J9. Per ço car la glòria accidental, qui es de con-

cordança substancial, es menor que la glòria accidental,

I. B, hauje fet vn ceruell damor e en lo mig daquell ceruell.— 2. B,

aquell cercle. — 3. A, en glòria poges ésser finir e infinir (B, també infi-

nir) —4. A. differencieiat? e glorieiar.— 5. A, calaua.— 6. A, amat.

—

7. B, en cordar per ço que anar.— 8. B, e del amat.
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qui es de glòria substancial, està amar en major e en me-

nor glòria e concordança.

Glòria contrarietat

720. Car glòria venc a començament contra contra-

rietat, c començament venc a glòria contra contrarietat,

sajustaren glòria e començament en concordança d amarJ

721. En lo mcjan d amor pres hostal contrarietat,

per ço que no hi albergàs gloriejar, qui portava letres al

amat de son amic qui langueix per sa amor.

722. La glòria daquest mon e contrarietat d amor

desviaren lamic damor, per ço que no pervengués a son

amat.

723. Sobre majoritat damor se contrastaven glòria e

contrarietat, car glòria hi volia metre gloriejar e contra-

rietat contrastar, e esguardaven ho amor e amar.

724. Si glòria pogués ésser egual a contrarietat, ja

no pogra ésser egual ab concordança, ni amor ab amar.

725. Glòria e amor nodrien lamic en soffrir^ per

amor les menors contrarietats e adversitats, per ço que

pogués sostener penes e treballs en majoritat damar.

Glòria començament

726. En lo mejan damor ligà glòria son gloriejar ab

los començaments damor, per ço que son gloriejar esti-

gués en començar e amar.

727. Cridava lamic a son amat ab veu damor, c res-

pòslamat ab veu de glòria començament e fi, c venc lamic

veser son amat.

728. Per ço que glòria e amor fossen en major comen-

çar, començà començament gloriejar e amar en començar.

729. En egualtat de gloriejar e començar entrà amar,^

per ço que amor no cessàs damar.

1. BMc, damor.— a. B, nodriren ... soffeir?—3. B. amor.
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730. Gloricjar c començar empresonaren menorifficar,

per ço que no hagués concordança ab contrarietat ^ d amor.

Glòria mijà

731. Tramès íamíc lo mejà damor reposar en la fi e

en la glòria de son amat, e retramèsio lamat als treballs

e a les adversitats quel amic sosté per sa amor.

732. Emblaren al amic son amat, c anal cercar I amic

en lo mejà damor ab majoritat damor, e atrobàl en la

glòria de son amar.^

733. En lo mig del amat e del amic se egualaren

gloriejar e amar, per ço quel amat el amic fossen eguals en

glòria e en amor.

734. En lo mejà damor se amaguà menoritat, per ço

que lamic sostengués pena e angoxes per son amat.

Glòria fi

735. Glòria e fi vengrcn a majoritat, per ço que ma-

jorifficassen lamic en son amat.

736. En egualtat damor e d amic ^ se egualaren glò-

ria e fi, per ço que poguessen abastar a amor e amar.

737. Menoritat de fi c de glòria anà amar majoritat

!
de fenir e de gloriejar.

Glòria majoritat
i

I
738. Glòria c egualtat damor coronaren majoritat de

gloriejar c damar.**

739. Gloriejar e majorífficar se son lunyats de me-

noritat damar.

Glòria egualtat

740. Gloriar^e egualar vestiren glòria e egualtat ab

menoritat 6 damar.

1. B, minorificar.

—

2. B, ara«t,— 3. BMc, damar.

—

4. M, majoritatem
amandi de glorificaré et aequare.— 5. B, gloriejar.— 6. B, a minoritat.

Amativa- 15.
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Ghria minorifai ^

741. Ab menoritat damar cuydava aconseguir I amic

lamat en majoritat de glòria e de gloriejar.

Differencia concordança^

Ue la differencia e concordança, qui son branques d amor,

collí lamic una verga ab que ferí^ los contraris d amor.

743. En la divisió d amat c d amic començà concor-

dança concordar en amar, e sis fes^ amor son amar en con-

cordar.

744. Sens differencia de concordant e concordable

no pogra ésser concordar en lo mejà d amor.

745. A la ombra d un arbre, qui es fi d amor, dormia

lamic, e despertaren lo differencia e concordança d amor,

per ço que anàs amar.

746. Differencia e concordança entraren en amor,

per ço que fos majoritat damar.

747. De differencia concordança c egualtat d amor

exí .j.* flor que ha nom amar amat.^

748. Differencia e concordança d amor atrobaren me-

noritat d amor qui havia perdut amar.

Differencia contrarietat

749. Differencia d amor guerrejava ab contrarietat

d amor, e eren sos valedors concordar començar e amar.

750. Contrarietat enmagria lamic e concordança len-

grexava,^ e car lamic vivia del mejan d amor, nos fesia^ ne-

guna differencia.

751. Contrarietat d amor pregava lamic ques partís

1. B, posa aquesta rúbrica al final de la condició següent.— 2. B. sense

rúbrica.— 3. BMc, feria.—4. B, feu.— 5. BM, sense amat.— 6. B, lo en-

grassia.—7. B, nos faía : M, non faciebat.
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clamar, e differencia d amor e la fi d amor pregaven lamic

que vengués amar.

752. Los majors contraris d amor volien fer differen-

cia enfre Ja essència del amic e del amat, per ço que perís

majoritat damar.

753. En un drap de differencia e degualtat havia

amor envolopat^ son amar, per ço que no participàs ab

contrariar^ damar.

754. Mantell e gonella de differencia vestia amor, c

calçava çabates de contrarietat, e anava sobre menoritat,

e en son cap portava corona de concordança.

"Differencia començament

755. Ple estava lo mejà d amor de differencia c de co-

mençament, c naxian differenciejar e començar per amor.^

756. Differencia e començament son dos fluvis'^don

ixen differenciejar é començar en la fi damar.

757. Los mars d amors son differencia e comença-

ment quis egualen en amor.^

758. Les esteles d amor son differenciejar e comen-

çar, qui il•luminen majoritat damar.

759. Si differenciejar e començar no poguessen abastar

a menoritat damar, ja no pogren abastar a majoritat damar.

Differencia mijà

760. Estava lo mejan d amor en una terra on havia

gran secada, per ço car no hi plovia pluja de differencia

d amant e d amat en lo mes de la fi damar.

761. Differencia damor es lo mes dabril en que fulla

floreix c grana lo mejà d amor en 1 arbre de majoritat

damar.^

762. Differencia e egualtat d amant e d amat se do-

1. B, hauia enuolpat.— 2. M, cum contrarietate.— 3. B, c naxianne ...

per amar (M, també per amaré).— 4. B, flums.— 5. BMc, amar. Aquesta
condició va darrera la següent. — 6. BMc, damor.
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naven lo mejà damor a una festa que feya lamic per amor

de son amat.

763. En una taula, on eren pintats lamic e lamat,

menjaven differencia d amor ^ e lo mejà damor, e deservia

los menoritat damor.^

"Differencia
fi,

764. Per una selva de differencia d amor caçava ^ 1 amic

majoritat damor ab un aztor qui prenia la fi damor.

765. La egualtat del amic e del amat cantava una

cançó de differencia d amic e d amat, en .j.» esgleya qui

era de fi* damor.

766. En .j.* longa terra anaven differencia e fin da-

mor presicar 5 contra menoritat d amar.

Differencia majoritat

767. La major differencia que pusca^ ésser, cove ésser

en^ egualtat d amic c amat.

768. Per ço que differencia d amar no hagués son

differenciejar en menoritat d amar, lo volc haver en majo-

ritat de amar.

Differencia egualtat

769. En un celler damar entraren differencia damor*

c egualtat damor beure amor,^ e obriren la porta humilitat

c menoritat.

Differencia minoriiat

770. En un prat damor cullien crba damor differen-

cia damor e menoritat damor, e portavenla al cavall damor

en qui cavalca lamic com va veser^^son amat.

1. B, e amor.— a. M, In quadam mcnsa sedebat amatus et comedebat

diffcrcntíam et medium amoris, et amicus serviebat illí cum mínoritate

amoris.— 3. B, cascaua = casçaua.—4. BMc, qui es fi.— 5. B, anaua ...

preycar.—6. B, pogra.—7. B, en repetit: A, manca.— 8. B, c amor.—
9. A, amoure.— 10. BMc, caualcaua lamich com ua (M, ibat) ueer.

I
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Concordança contraríefal

JLIiFFiNiA amor contrariar' en amor per segona entenció

de concordar e de començar amar.

772. Lo mejà damor va sanament per concordança

e jau malaute^cn contrarietat, e per açò plora lo amic c

alegra s^ I amat.

773. En la fi damor engenrà concordança amar e con-

trarietat desamar, per ço que lamic pogués amar e desamar.

774. Concordança e contrarietat corregren a majo-

ritat, e fohi enans concordança que contrarietat, per ço

que lamic pogués més amar que desamar.

775. Per un puig de puncts transcendents pujaven,

concordar c contrariar,'* lamar damor, emperò no poc

egualar, en pujar, contrariar ab^ concordar.

776. Com contrarietat tocava concordança, concor-

davase concordança ab majoritat de bondat granea, e les

altres, per ço que vcncés contrarietat.

Concordança començament

777. Concordar e començar movien^ e ligaven lo me-

jan damor en la realitat e en la raó del amant zV amat,

per ço quel amic contemplàs son amat.

778. Concordança tramès la fi damor als comença-

ments damor, que li trametessen esperança, la qual havia

promesa a consolació.^

779. Concordança e començament e amor^ entraren

en majoritat de contracció e abstracció, per ço que facen'^

.j.* conversió de concordar començar e amar.

I. M, amor sustínebat contrarietatcm.— 2. A, malauta : B, malat.

—

3. BMc, ploraua lamich c alegrauas.—4. A, concordança e contrarietat

aquest mol talxal conXr?ir\zr.— 5. B, a/ie^eíx egualar faixat.— 6. B, mouien
concordar.— 7. B, e del.— 8. M, spem et consolationcm quam promise-

rant.— 9, M, amoris.— 10. BMc, fossen (serà fecen?)
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780. En universal cgualtat de concordança e de co-

mençament encercava lamic los particulars damor, als quals

volia demanar de noves de son amat.

781. Concordar e començar trameteren contricció e

consciència a amor, quels trametés amar; mas aquells mis-

satges' foren preses en menoritat damor.

Concordança mijà

782. Languia lo mejan damor en paciència, e vivia

en concordança, e reposava en la fin damor.

783. Satisfer volc lamic a son amat la major concor-

dança e lo major mejà damor, los quals havia emblats a

son amat.

784. Dementre que lamic consirava, en lo mejà da-

mor,^ concordar e egualar, se sentia ligar a amar e a con-

cordar, e a cgualtat damant e d amat.

785. Simplicitat e composició atrobaren, en lo mejan

damor, concordança e menoritat, qui parlaven d amic e

damat.

Concordança
fi

786. En major entenció de fi damar havia concor-

dança major concordar.

787. Ab egualtat d amic e damat diffinien, concor-

dança e fi, egualtat damar.

788. Concordança e fi enjenraren lamic en menoritat,

per ço que fos sérs^ c sotsmès de son amat.

Concordança majorilaf

789. En la major realitat e raso** en que lamic pot

pujar son amat, es en concordar e egualar^ realitat e raó

en los punts qui trespassen entendre e amar.

1. B, misatgers,— 2. B, consideraua en lo mjga d amors.— 3. B, cerc :

M, servus.—4, A. (sense e) raso : B, e raho.— 5. M. suum amaré (serà a

son amat?)> est concordaré et coaequare (A, egualJar).
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790. Majoritat e menoritat composercn, substancial-

ment e accidental, concordar, e donaren lo a bon amarJ

Concordança eguallat

791. Egualtat d amor e damar excitava lamic a des-

amar menoritat de concordança e de concordar.

Concordança minoritat

792. En universal concordar atrobà lamic menor

amar^ qui desia mal de major concordança.

Contrarietat començament

Cn lo mejan damor intraren començar e concordar^ pen-

dre e auciure contrariar damar.

794. La fin damor distraía tota contrarietat dels co-

mençaments damor e contraya en aquells^ concordança

damor, per ço que fos repòs de començar e concordar.

795. Si contrarietat hagués tant de poder que pogués

contrastar a major començar damar, major fóra amor per

temor que per audàcia damar.

796. De la egualtat de començar e esperar gità con-

condança contrariar, " per ço que no fos en amar.

797. Contricció e consciència prengueren contrariar

damar en menor començar damar, per ço que lamic se

consolàs, ^ e satisfés damar a major començar.

Contrarietat mijà

798. La fin damor comprà contrariar de contrarietat

per consirar, e donàl per servidor al mejan damor.

1. BMc, composaren ... cordar e donar en lo bon amar.— a. A, marí'

ca e concordar.— 3. M, et conjungebat (A, contrasta) cum iiJjs.—4. A.

afegeix damar en menor començar damar, pres evidentment de la condi'

ció que tegueix.— 5. A, concloses-
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799. Larguea c constància guardaven lo mejan d amor,

que noi trahís major contrarietat d amorJ
800. Si contrarietat e egualtat se poguessen conver-

tir en lo mejan damor, ja no si pogren^ convertir egualtat

e concordança.

801. En lo mejan damor entraren contrarietat e me-

noritat^ de ensenyament e de leyaltat, per ço quen gitas-

sen concordança e majoritat.

Contrarietat fi

802. Contra la major fi de humilitat e de obedicntia

trametia'* contraria amor, contrariar, per ço que concor-

dança damor perdés amar.

803. Entrar volia contrariar en justicia e en miseri-

còrdia, e volia gitar egualtat de jutjar e misericòrdia de

misericordiejar,^ per ço que quel amic se desesperàs^ de la

fi d amar.

804. Contrarietat de pietat e menoritat de fi damor'

metien malvolença enfre lamic e lamat.

Contrarietat majoritat

805. Contrarietat pregava egualtat damor que gitàs

oració e penitencia de majoritat.

806. Gità contrarietat almoina^ de majoritat e mèsla

en menoritat, per ço que lamic no hagués amat.

Contrarietat egualtat

807. Contrarietat e menoritat embargaren pobrea en

egualtat de poder e damar.^

I. M, custodiebant medium amoris Jn majoritate. ut contrarietas non
traheret illud ad minoritatem (B, noi trahís contrarietat damor). — a. B,
nos pogren : M, non possent.— 5. BMc, minoritat e contrarietat.—4. B,

trameta?— 5. A, de jutiar e de mjsericordieiar : BMc, de jutgar e miseri-
còrdia de misericordiar.—6, A, desesperar.—7. BMc, d amar.— 8. A,
almorna.— 9. BMc, damor.
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Conlrarietal minorifat

808. Contrarietat e menoritat vencien e empresona-

ven pública > utilitat, e exalçaven propria utilitat en amar.

Començament mijà

Vana glòria encalçava^ I amic, e fugia lamic per comença-

ments mijans^ c fins damor, e esguardavaso lamat.

810. Començà honor* en lo mejà damor, e volgren

la haver les gents ab riquees delits amics e parents.

81 !. Golositat avaricia luxúria ergull accidia enveja e

ira se volien egualejar^ en lamic, per ço que començàs a

desamar lo mejan damor ab lo qual se amen* lamic e lamat.

812. Amà lamic verginitat^ c volc haver menoritat

dels bens d aquest mon, per ço que son amar pogués estar

en lo mig de començar.

Començament
fi

813. Intrà començar en finir e finir en començar, per

ço que en majoritat damar poguessen^ perseverar e estar.

814. Egualtat de començar^ e finir era vestida de

perseverança c era coronada damar.

815. Dementre quels començaments damor reposa-

ven en la fi damor, plorava e planyia menoritat damor.

Començament majoritat

816. Començar e egualar pregaren majoritat damor
quels donàs major amar.

817. Començament en son començar ^^^ atenyia majori-

tat e menoritat damor.

I. B, pubblica.— 1. BMc. exalçaua.— 3. A, manca mijans. —4. M,
honor cum majoritare.— ç. B, egualar.— 6. A, hauien.—7. BMc, majo-
ritat.— 8. A, poges.—9. B, començament.— 10. A, començament.
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Començament eguaítal

8)8. En menor egualtat d amor e d amar està menor

començament damar.

Començament minoritat

819. Per ço que començament pogués' començar me-

noritat, covenc que començament e minoritat^ sajustassen

es unissen en amar.

Mijà fi

JWe)Í e fin damor pregaren majoritat que fos en major

amar.

821. Mejançar finir e egualar pregaren amor que is

vestís d amar. 5

822. Menoritat de mejà e de fi naffrava amor, e sana-

va la majoritat damar,

Jflijà majoritat

823. Si no fos la major egualtat en mejà e en mi-

jançar, ja no fóra en** amor e amar.

824. Mejà e majoritat atrobaren menoritat qui dehia

mal al amic^ de son amat.

Mijà egualtat

825. En lo mejà damor estava egualar damic e damat,

e plorava menorl•tat damor, e alegravas majoritat damor.

Mijà minoritat

826. Es^ un mejan qui té de menoritat tro a major!

tat,^ per lo qual va amor del amic al amat.

I. B, pusca.— 2. A, maioritat.— 3. A, damor.—4. BMc, no foren.

5. B, amich qui era.— 6. B, en.— 7. BMc, de maioritat tro a minoritat.
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77 majorítai

Tj c majoritat pregaren egualtat que egualàs lamic ab

amar,* per ço que molt pogués amar son amat.

828. Davant fi estaven majoritat d amor e menorilat,

e fi pres majoritat d amor e lexà menoritat.

Ti egualtat

829. Intrà fi en egualtat, per ço que ab sí egualàs

finir^ e que amar lunyàs de menoritat.

Ti menoritat

830. Si menoritat no fos en fi, fi fóra^ en menoritat,

e perdera lamic son amat.

Majoritat egualtat

l^A major egualtat que sia^damic e damat, cove ésser

sens majoritat e menoritat.

Majoritat minorital

832. La major menoritat que pot ésser, cove esscr

desamar damic e damat.

^

"Egualtat minorital

Jntrà menoritat estar en egualtat, per ço que amor pu-

jàs de menoritat a majoritat d amar.

I. M, cum amore.— a. B, finir egualàs,— 3. B, fora fi,-!-4. BMc,
i9n$t que sia.— 5. M, est odium (B, desamor) amici erga amatum.



De la v." part desta art que es

De qüestions

Qüestió es excitació d enteniment, per ço que

repose en son entendre, e es excitació^ damor,

per ço que repose en son amar.

Aquesta part es de qüestions, e es departida en dues

parts. La primera part es de qüestions que son trameses

a les condicions, lo qual trametiment es signifficat segons

la semblança que les condicions e les qüestions han en

rúbriques c en nombre: Ics qüestions son scibles a les^

condicions, affirmant o negant, remanent les condicions,

segons que havem dit, en lur procés. Laltra part es de

.XX. qüestions en les quals donam eximpli e doctrina com

hom sapia trametre qüestions a figures regles diffinicions

c condicions.

2. En aquest procés cove que les qüestions sien po-

sades en tal manera que axí com 1 enteniment les ligua a

entendre, entenent,^ que en axí la volentat se ligue a amar:

don, per rahó daçò cascuna qüestió es doble subject, ço

es saber, subject de sciencia e damancia.

I. M, exercitatio utroque loco.— 2. B, nomble ... sceybles a les : M,
numero ... solubiles cum.— 3. B, 1 enteniment entenent les liga a entendv
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3. A cascuna qüestió pot hom multiplicar raons se-

gons la doctrina quen darem en solrc^ les .xx. qüestions,

e a cascuna qüestió pot hom fer moltes objeccions siguent

lo oppòsit2 del procés d esta art, les quals objeccions son

solvibles siguent lo procés e la doctrina d esta art.

4. Algunes qüestions son en est procés qui son molt

greus a entendre; emperò, on plus greus son d entendre,

més se exalça 1 enteniment cant^ les entén, e més sí exalça

la volentat a bon amar.

5. En nou maneres pot hom fer qüestions, les quals

.ix. maneres proposam tenir en est procés; c cascuna ma-

nera signifícam per letra, segons lo procés dels comença-

ments'* d esta art; e açò fem per ço que en les figures sicn

significades les .ix. maneres per les quals se fan qüestions.

6. La primera manera de far ^ qüestions, c aquella

qui es més general, es de si,^ c aquesta significam ab b.; -^

segona es què es,^ açò es, com hom enquer 1 ésser de la

cosa e vol saber açò que la cosa es, e aquesta manera^

significam ab C; terça manera es de que> ço es enquerre

açò'^ de que la cosa es, e aquesta signifficam ab d.; quarta

manera es per que, e açò es com es demandat de la en-

tcnció o de la fi per que la cosa es, c aquesta significam

ab e.; quinta manera, quanta es^ açò es querre^^ de quanti-

tat, e es signifficada ab f.; sexta manera es qual, açò es

querre de qualitat, e es significada ab g.; setena manera

es quant, açò es querre de temps, e es significada ab h.;

vuytena manera es on, açò es querre de loc,^2e es signifi-

cada ab i.; novena es en qual manera, ço'^es querre del

mou de la cosa, açò es de la manera d aquella cosa, e es

significada ab k.

1. A, sobre.— 2. BMc. seguint lo propòsit e la doctrina.— 3. B, si

exalça ... com.—4. B, del començament.— 5. B, fer.— 6. M, de utrum.

—7. BM, per b. et sic de celeris. B. poza calderó a cada manera següent.

— 8. A, manca es.—9. BMc. saber 1 ésser de la cosa ço que es e aquesta

^ome/ manera).— jo. B, demanar ço.— 11. B, demanar et sic de ceteris.—
12. B, demanar del loch.— 13. A, manca ço.
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7. Totes estes .ix. maneres son necessàries a encer-

tar veritat de les coses e a enamorar la volentat de bon

amar. Aquestes .ix. maneres son significades en les letres'

de les figures, e per consegüent en los començaments e en

les regles e en les diffinicions; e segons que en totes estes

coses son signifficades, poden ésser trameses a les qües-

tions, e de les qüestions poden ésser trameses a les coses

damunt dites;2 e açò per cercle, tant tro que sia declarada

c revelada la conclusió e la necessitat de sciencia e da-

mancia.

Bonea granea

V^uESTió: Amor demanà a bondat granea c eternitat si

era Deu,^ car molt desirava que Deus fos, per ço que més

pogués amar."*

2. Bondat granea c poder demanaren a amor bona

gran e poderosa, per qual natura ama ésser e desama no

ésser.

3. Bondat e granea demandaren a saviesa, per qual

natura amor ama més les coses infinides que finides.

4. Bondat demanà a granea sil amar d amor era tan

gran com lamat que amor ama.

5. Granea demanà a bondat si la vertut damor era

més bona e més gran en actu, que en hàbite ni en potencia.

6. Amor demanà a veritat si era ver ço per que bon-

dat e granea son més desirables.

I. A, altres.— 2. BMc, trameses a Jes qüestions damunt dites e de
les qüestions a les coses damunt dites.— 3. B. deus.—4. B, afegeix .ij., *

successivament Jij., .iiij., fins a xvj., at final de cada qüestió d'aquesta

rúbrica, i al davant de cada: una, a totes les rúbriques, posa Q.°.—-Quant
a la noslra numeració cfr. nota 5 de la pàg. 154..
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7. Maravcllavas Jamic per qual natura ni per qual

proprictat d amor amava més la bondat e la granea c la

glòria de son amat, que la sua mateixa bondat granea e

glòria.

8. Bondat* demanà a granea si es granea e bondat

d amor amar distincció enffre amic e amat, e desamar dís-

tincció e natura e essència damic e damat.

9. Amor demanà a^ bondat per qual natura se sentia

més gran en bondat cant ama concordança, que cant ama^

contrarietat.

JO. Amor demanà a bondat e a granea si podia ésser

tan bona ni tan'* gran en contrarietat com en concordança.

1 1. Saber volia amor la raó per que bondat c granea

son pus nobles començaments per rahon de forma que de

matèria.

12. Bondat demanà a granea per qual natura pertany

a amor lo mejan d amor.

13. Lamic demanà a son amat si la fi damor es en

granea de bondat.

14. Amor demanà^ a granea per qual natura li fahia

major son amar^ com amava los bens substancials que acci-

dentals.

15. Egualtat damor demanà a bondat e a granea da-

mor si era tan bona en existència com es en^apparencia.

í6. Bondat demanà a granea si amor havia major e

menor amar.

Bonea eternitat^

17. Qüestió. Eternitat demanà a bondat si poder es

més bo en amar que en amor.

18. Bondat pregà saviesa que li dixés si es neguna

amor eternal.

I. A, intercala granea e glòria tot tatxat.— 2. B, sense a.— 3. BMc,
com amaua concordança o com amaua.— 4. B, c tan.— 5. A, demanaua.
— 6. B, amat.— 7. B; com en —8. B, granea.
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19. Demanà bondat a amor si la amava tant com ama

duració e granea.

20. Demanà lamic a son amat per qual vertut per-

tany a amor que sia en bondat e en duració son amar.

21. Demanà lamic a veritat per que les obres de son

amat li semblen bones durables c veres, ni per que des-

ama lo contrari d aquelles.

22. Saber volia lamic la manera segons la qual les

bondats e les duracions dels amadors reposen en la glòria

de lur amat.

23. Bondat e eternitat demanaren ^ a amor qual es la

manera per que poden ésser inconfuses en son amar, com

sien una cosa mateixa en nombre. 2

24. Demanà lamic a bondat e a eternitat per que sa

amor ha major^ concordança ab ésser que ab no ésser.

25. Demanà I amat a son amic si havia tants con-

traris en amar, adonchs quant amava la fi de sa bondat e

de sa duració, com havia com amava la fi de sa impos-

sibilitat.

26. Començà lamic a duptar si era res son amat, c

demanàho'* a la bondat de eternitat.

27. Demanà lamic a bondat e a eternitat què es son

amat en lo mejà de amor.

28. Bondat e eternitat demanaren a amor per que fi

li es amabla.

29. Demanà bondat a majoritat per que eternitat es

major que menoritat.

30. Lamic demanà a son amat si li poria ésser egual

en bondat e eternitat.^

31. Bondat demanà a eternitat si es menoritat damoi

lunyar amar^ de privació.

I. B, demarcn.— 2. B. en son amat... en nomble.— 3. B, maor.—

*

4. B, demana u.—5. B, demana lamich ... c en eternitat.—6. BMc,
Juny a amar.
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Bonea poder

32. Qüestió. Demanà saviesa a amor> si havia poder

que la abastàs de bondat.

33. Lamic demanà a son amat en qual manera lo^

poria amar ab bon poderós e amorós amar.

34. Bondat demanà a poder per qual vcrtut podia

lamic tant amar son amat.

35. Vera amor demanà a bondat qual es la manera

segons la qual se pogués lunyar a falsa^ amor desamable.

36. Lamic demanà a son amat quals son los habites

damor, car molt los desirava saber per ço quels pogués

haver en glòria.

37. Amor demanà a differencia per qual natura havia

poder damar'* inconfusament la bondat e lo poder de son

amat.

38. Bondat demanà a poder de que es la concordan-

ça que lamic e lamat han en amar.

39. Amor demanà a bondat que li dixés ab qual po-

der poria mils contrastar^ als enamics de son amat.

40. Desirava lamic saber^ còm pogués començar .j.

bon poderós amar ab que pogués^ abastar a amar son bo

e poderós amat, quil ha començat damor e d amar.

41. Demanà lamic a amor còm poria constrènyer lo

mejà damor que nos partís d amar son bo e poderós amat.

42. Bondat damor demanà a fi damor si sabia les

carreres per les quals lamic va veser^son amat.

43. Demanà amor a majoritat^ còm poria multiplicar

son amar en bondat.

44. Lamic demanà a egualtat damor si poria ésser a

temps a amar son bo e poderós amat.

1. A, demanaua ... a amor : B, demana ... amor.— 2. BMc, sente lo.—

). A, poges lunyar a falsia : B, pusques patsim lunyar a falsa.—4. A,

damor.— 5. A, contrariar.— 6. BM. manca saber.— 7. BMc, e poderós
amar ab lo qual poges.—8. A, uesser : B. ueure.—9. A, menoritat.

Amativa- 16
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45. Demanaren al amic ab que lunyava sa amor de

odibilitat e de malea d amar.

"Bonea saviea

46. Qüestió. Lamic demandà^ a saviesa per que sa vo-

lentat ama aytant la obra de bondat, com fa la obra de

volentat.2

47. Demanà bondat a vertut si podia esser^ tan ver-

tuosa en amar amat com en saber amat.

48. Amor demanà a saviesa de que bondat abasta a^

veritat de saber e d entendre.

49. Lamic demanà a saviesa quals son aquelles coses^

per les quals poria ésser pus subtil'*en entendre la bondatj

e la glòria de son amat.

50. Bondat damor c differcncia d amor demanaren aj

saviesa damor per qual natura amic^ no pot desamar ntj

ignorar son amat.

51. Bondat demanà a saviesa si havia tan gran con-?

cordança ab amor adonques com sabia amic, com havia

com sabia^ amat.

52. Demandà lamic a saviesa en qual manera poriaj

contrastar a malea e^ ignorància.

53. Lamic demandà a saviesa on poria atrobar lai

bondat de son amat.

54. Pregà lamic son amat que li dixés on estan ama-

bles la sua bondat e la sua saviesa, car anarles volia amar.

55. Demanà lamic a son amat de^ que poria vestir laj

fi damor, car trametrela volia a bondat e a saviesa damar.'

56. Demanà amor a bondat e a saviesa còm poriaj

vestir son amar de major bonifficar e d entendre.

57. Bondat demanà a saviesa de ques fa egualtat

damar^í^e dentendre.

1. B, demana lamich.— 2. A, uolentetat.— 3. B, manca ésser.—4, B,

estar pus sobtil.— 5. B. lamich. — 6. M, non sciebat.— 7. B, e a.— 8. A,

manca de.— 9. BMc, damor.— 10. A, de que fa egualtat damor.
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58. Lamic pregà son amat que li mostràs ab que po-

gués ^ gitar menoritat de son amar e entendre.

Bondat volentai

59. Questíó. Volcntat d amic demanà a bondat d amat ^

quals son aquelles coses ab les quals pogués amar son amat.

60. Saber volc lamat si son amic sabia veritat de

bondat e damor, e demanàli què es acabament damar.

61. Demanà lamat a son amic de que vestia son amar.^

62. "^ Demanà volentat a bondat si es en diferencia

damich e damat.

63. Volentat demanà a bondat ab que està concor-

dança damic c damat en vertut damar.

64. Lamic demanà a bondat e a volentat quals son

aquelles coses ab les quals 1 acosten a son amat.

65. Bondat demanà a amor quals son los comença-

ments ab que constreny los amadors^ a amar.

66. Bondat damor demanà a amor on exia amar.^

67. Bondat demanà a bona amor si atrobava la fi de

son bonifficar en la fi de bon amar.

68. Bondat demanà a amor per que havia carregat ^

lamic de majoritat damar.

69. Demanà lamic a son amat ab que poria fer egual-

tat de bondat e damor.

70. Amor demanà a menoritat^ ab que la lunyava de

la bondat de son amat.^

Bondat virtut

71. Qüestió. Bondat e vertut^® demanaren a veritat si

les poria convertir en ésser amdues^' una mateixa amor.

I. B, poria.— 2. B, la volentat del amich demana a bondat del amat

— 3. BMc, demana 1 amích a son amat de que vestia son amor (M, ama-
ré).—4. A, manca aquesta qüestió. -5. B, amados. — 6. M, unde nasce-

retur amaré : A, repeteix aquesta qüestió.—7. A, cargat. — 8. BMc,
maioritat.— 9. B, de son (sense amat),— 10. A, veritat corregit vertut.

—

1 1. B, abduys.

1
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72. Demandà I amic a amor on estaven la bondat

vertut c glòria de son amat.

73. Virtut demanà a differencia còm poria multipli-

car en bondat ni amirvar^ malea.

74. Lamic demanà a son amat còm lo poria amar ab

concordança de bondat damor e de vertut damor.

75. Bondat e vertut demandaren al amic si sabia la

manera segons la qual estaven enfre ell e son amat.

76. 2 Bondat demanà a virtut si sabia en qual loch

damor amava lamich son amat.

77. Bondat e vertut demanaren al mejan damor si

sabia la manera segons la qual poguessen ésser en^ amor

e damor.

78. Lamat demanà a son amic si sabia aquelles coses

qui ajusten amadors a la fin damar.**

79. Demanà lamic a son amat^ ab que poria multi-

plicar les obres damor, car multiplicaries volia per sa

amor. ^

80. Bondat e vertut demanaren a egualtat damor si

sabia la manera segons la qual poguessen estar en ella.

81. Demanà lamat a son amic si sabia aquelles coses

segons les quals bondat e vertut van perillant en amor.

Bondat ventat

82. Qüestió. Lamat demanà a son amic sil lunyava'

de falsa amor ni de malea ni de pena.^

83. Intrà differencia en amor e demanà li si poria

ésser lamic el amat.

84. Bondat e veritat demanaren a amor si sabia aque-

lles coses ab les quals eren obedients a son amat.

85. Demanaren al amat per ques complanyia de son

amic.

I. B, en (M, sense in) bondat e aminuar.— a. A, manca aquesta qüestió.

— 3. A, sense en.—4. BMc, a fi de amor.— 5. A, amar.— 6. A, samor.

—

7. A, lunyaueu.— 8. B, ne de mala e de pena.
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86. Bondat c veritat pregaren amor quels dixés* de

quals coses comença amar.

87. Demanaren bondat e veritat a volentat si ab lur

amabilitat se poria ligar a ver amar. 2

88. Lamic demanà a son amat ab quals coses poria

ligar sa amor a la fi d amar. ^

89. A bondat e a veritat demandava lamic que li di-

xessen aquelles coses quil lunyen'^de son amat.

90. Bondat demanà a veritat de ques fa egualtat

damic e de amat.

91. Adonques cant lamic no amava son amat, demà*

nà menoritat al amic si sabia còm hix malea de bondat, e

falsetat de veritat.

"Bondat glòria

92. Queslió. Bondat demanà a amor si poria reposar en

glòria ni haver bon amar^ sens differencia d amant e d amat.

93. Bondat e glòria pregaren amor^ quels dixés on

porien atrobar la concordança qui concorda lamic el amat

en amar.

94. Glòria e bondat demanaren a amor de que vivia

son amar.

95. Saber volc 1 amic, d amor, ab que 1 avia pres en

amar.

96. Bondat e glòria demanaren a amor ab que ligava

lamic al amat.

97. Lamat demanà a son amic per que bondat e glò-

ria havien gitada no fi damar.

^

98. Demanà lamic a amor ab ques poria lunyar de

mal e de pena e de menoritat damar.

99. Saber volc lamat. de son amic, ab que reposava

en amar.

B, a amor quels dixels.— 2. A, (sense se) poria ligar sa amor a la fi

dsímir i afegeix si bondat e a ucrilat tot tatxat.— 3. M, sui amaré.

—

4. B, quel lunyauen.— 5. B, amant.— 6. B, a amor.—7. BMc. damor.
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100. Lamat demanà al amic per que es bondat ama-

bla en majoritat' d amar.

Bondat differencia

101. Qüestió. Saber volc bondat per que differencia

damant e damat es amabla en amar.

101. Bondat demanà a differencia que li dixés per que

era major en concordança d amar que en contrarietat d amar.

103. Demanà bondat a differencia per qual natura

podia ésser enfre 1 amant e lamat, qui son una amor.

104. Bondat e differencia volgren saber d amor ab

que fasia estar son amar en lo mig del amant el^ amat.

105. Lamic pregà son amat que li dixés ab que poria

atrobar la fín de sa bondat.

106. Demanà lamat a son amic si sabia don naix ma-

joritat d amor.

107. Demanà amor a differencia en que està la indi-

visibilitat de la bondat damic e damat.

108. Menoritat demanà a bona amor si pot ésser in-

divisibla differencia damic e damat.

"Bondat concordança

109. Qüestió. Lamic pregà bondat e concordança que

li diguessen en qual loc revela son amat los secrets d amor.

110. Amor, dix lamic: per que trametés^ mon amar

de bondat e de concordança?

111. Amar, dix amor: ab quem lunyes de malea e

contrarietat " damar?

112. Amic,^ dixeren bondat e concordança: per que

desiges^ la fi d amor?

1
1
3. Majoritat e menoritat de bondat e de concordança

corrcgren a amor, e es qüestió: qui fo enans a amar?^

1. A, menoritat.— 2. B, e dd.— 3. M, amor dixit amico. quare prin-

cipias (B, tramets).—4. BMc, amar dix a amor ... e de contrarietat.

—

5. M, amico.— 6. B, desijats.—7. B, concorcgueren ... a amor.
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1 14. Demanà lamic a son amat en qui està bondat

amabla, ni concordança bonifficabla.

1
1
5. Amic, dix amor: per quem pregues tot jorn quem

lunye ' de menoritat damar?

Bondat contrarietat

1 16. Qüestió. Contrarietat d amor demanà a bona amor

ab que preguava lamic son^amat.

IJ7. Amic, dix contrarietat: per que poses ^ concor-

dança en lo mig de bondat e damor?

I 18. Dementre que lamic amava concordança, demanà

a contrarietat per que planyia e plorava.

1 19 Amic, dix bondat, per quem mets'^en majoritat

damar?

120. Demanà lamic a egualtat per ques contrastaven^

en ella amor e contrarietat.

121. Amic, dix bondat damor: ab que vens contrarie-

tat e menoritat en amar?^

"Bondat començament

122. Qüestió. Bondat, dix lamic, sabriesme dir ab que

es ma volentat ligabla a amar? ni per quem turmenta mon

amat?

123. Volentat e bondat demanaren al amic ab que les

havia ligades.

124. Bondat, dix lamic: per que és més amable per

rahó de major semblança que de menor?

125. Bondat e començament demanaren al amic ab

que fasia egualtat damar e de boniffícar, dementre amava

son amat.

126. Començament, dix lamic: ab que es ma volentat

desligabla de bon amar?

I. B, dix a amor (M, amori) per quem pregats tots iorns quem luny.

— 2. B, a son. — 3. B, per que poses repetit.—4. B, metets. — 5. A, con-

trastaua.— 6. B, uencets (A veus) ... damar (M, amandi).
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Bondat mijà

127. Qüestió. Demanaren al amic per que havia enclo-

sa' la fi de bondat e damor en lo mejà damor.

128. Bondat dix al amic per qual rahó la havia mesa

en majoritat damor.

129. Volentat, dix lamic: per qual natura estàs ab de-

sirar ligabla?^

130. Demanaren al amat per que havia gitada meno-

ritat de la bondat del amic, ni per que havia mesa majori-

tat d amar. 3

"Bondat fi

131. Qüestió. A la volentat demanaren per qual natu-

ra era ligabla, en bontat e en amor, ab majoritat e ab fi

damor.

132. Amic, dix lamat: per que cerques egualtat de fi

e de bondat?

133. Demanaren al amic si era encara mort son amar"*

en menoritat de bondat e de fi.

Bondat majoritat

134. Qüestió. Amic, dix lamat: ab que fas egualtat, en

ton amar,^ de bonifficatiu e amable, e de amatiu e boniffi-

cable?

135. Demanaren al amic si era encara pres e encarce-

rat son amar en menoritat damor.

136.

Bondat egualtat

Qüestió. Amor demandà a egualtat per qual na-j

tura se concordava ab ésser en bondat e ab no ésser enj

menorjtat.6

1. B, enclausa — a. B, ab desig (M, desiderio) ligable.— 3. M, amo-
ris.—4. B, si encara mort son amat.— 5. A, intercala en tatxat.— 6. A^j

en maioritat : B, ab minoritat.
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Bondat minorífat

^37- Qüestió. Estava I amic en treballs e en languiments

per son amat, e demanà qui^ li havia gitat son amar en

granea d amor.

Granea eternitat

V,2"ESTió. Granea demandà a amor si amava tant eter-

nitat per obrar com per estar.

139. Demanaren a lamic si son amat era tan gran en

scibilitat2 com en amabilitat.

140. Amor demanà al amic si sabia què era son amat.

141. Lamic demanà a granea e a eternitat si eren en

son amat aquelles coses per que ell més se podia acostar a

vertuts es podia lunyar de vicis.

142. Amor, dix lamic: quals son aquelles coses per

les quals puscha mils ligar ma volentat a bon amar, e mon

enteniment a ver entendre?

143. Lamic demanà a amor ^ si li poria abastar a amar

son amat.

144. O vos, granea e eternitat qui ets'* de mon amat!

Ets enaxí inconfuses e reals en mon amat com es ^vostra

semblança en mon amar e en mon entendre?

145. Granea, dix lamic: ab que ets vos gran en amar?

ni vos, eternitat, en eternar?

146. Granea demanà a eternitat si eren en ella totes

aquelles coses per les quals es més disparada^ a contrarietat.

147. Granea e eternitat demanaren a amor on eren

lamic el amat.

I. B, que.— 2. BMc, granea demana a amor amat (M. utrum amatus)

era tan gran en ceybilítat.— 3. B, demana a mor.— 4. AB, ets (= estis

llaïi) forma peculiar de A, que només adopta B en aquest cas, car en els

altres sempre posa sots (= sou modern). — ^. A, com en.— 6. M, elongata.
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148. Amor, dix lamic: per qual raó es mon amat^

magniBcable ni durable?

149. Lamic demanà a son amat si era tan obligat a

amar magnifficar e eternifficar, com a amar amar.^

150. Demanà lamic a son amat sil devia tant amar

per raó de durar, com per raó de magnificar e d amar.

151. Amor, dix lamic: vols que ame en mon amat

cgualtat de magnificar eternar e amar?

152. Granea e eternitat, dix lamic: ab queus^ lunyats

a menoritat d amar?

Granea poder

153. Quesiió. Demanà lamic a amor si son amat havia

tan gran poder ni tan gran saviesa dedins sí mateix, com

en les coses deffores.

154. Granea e poder demanaren a amor si havia aytan

gran amar com sí mateixa.'*

155. Demanà amor a granea si sabia quel poder de

son amat fos aytant açò que es per obrar com per estar.

156. La granea del amat demanà al poder del amic si

podia tant amar verifficar com veritat.

157. Demanaren al amic si havia gran poder d amar

la glòria de son amat.

158. A granea e a poder demanà lamic per qual naJ

tura havia tan gran poder damar son amat.

159. Amic, dix 1 amat: has tan gran poder damar, amaní

en mi unir com unitat?^

160. Tant ha gran amor lamic a son amat, que uns

essència e natura vol^ ésser ab son amat?

161. Demanaren al amic si havia tan gran poder d amari

que tots temps pogués començar son amar.

I. A, amar.— 2. B, tan obligat amar magnificar e eternar com amai

amar.— 3. B. dix (manca lamic) ab qeus.— 4. M, tantum amorem (B,]

també amor) quantus est ipsc.— 5. M, amandi per amaré in me unirej

quam per amarc unitatem.— 6. M, velit.
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162. AP amic demanaren si podia haver tan gran amar

ques fos de la essència e natura ^ de son amat.

163. Demanaren al amat si havia tan gran poder d amar

que amàs aytant^ son amic com sí mateix.

164. Lo gran amat demanà al gran amic si havia gran

amar.

165. Lamat demanà a la granea e al poder de son

amic si eren eguals en amar.

166. Granea damor demanà al poder damor^si amor

podia amar sens donar.

Granea saviea

167. Qüestió. Demanaren al amic si amava la obra de

son amat en aytan gran granea com la podia saber e amar.

168. A la saviesa e vertut del amat demanà la amor

del amic, si havien tan gran concordança actualment com

potencial.

169. Amat, dix lamic: es ver que tu vulles ésser la

granea de mon saber e amar?

170. Demanaren al amic si havia gran saviesa en saber

la glòria de son amat.

171. Amic, dix lamat: es gran saviesa en saber e amar

la tua entitat e la mia?

172. Amor demanà a saviesa si sabia la major granea

damant e amat. ^

173. A saviesa demanà amor si sabia la major concor-

dança damatiu e amable.

174. Demanaren al amic si sabia la gran unitat de la

saviesa de son amat.

175. Saviesa, dix amor: ets^ vos tan gran que sapiats

negun mijà qui sia lamic e lamat?

176. Amat, dix lamic: havets vos creat lo mon a fi de

majoritat, o de^ menoritat?

I. B, manca al.— 1. B, que fos ... e de la natura.— 3. B, tant.—4. B,

darao.— 5. B, e d amat — 6. B, dix a amor sots.—7. BMc, e de.



252 Ramon Lull

177. A la granea del amat demanaren saviesa e amor

si les poria abastar ^ a granea de saber e d amar.

178. Amat, dix I amic: quals son aquelles coses ab les

quals vos podets mils egualar mon saber e mon amar?

179. Amor damic demanà a la granea e a la saviea

damat^ si Deus havia tan gran saviesa que sabés crear una

creatura mellor e pus nobla que totes les altres creatures.

Granea volentat

180. Qüestió. Amat, dix lamic: has tu tanta de granea

en volentat com has en vertut e en saviesa?

i8j. Demanà granea a veritat si' la mctia aytant en

ver com fasia amor en amar.

182. Amat, dix lamic: has tan gran volentat e glòria

que pusquen^ ésser de la entitat de granea?

183. Granea c volentat demanaren a differencia si en

sa majoritat podia ésser major concordança damic e d amat.

184. Amor demanà al amic e al amat si seren concor-

dats en major concordança de granea e de** volentat.

185. Granea e volentat del amic demanaren^ al amat

si en sí mateix poria més lunyar son amic de contrarietat

que en neguna altra cosa.

186. Volentat, dix granea: en qui pot lamat començar

major amabilitat?

187. Demanaren al amic per que amava son amat ab

tan gran volentat.

188. ^ Amor, dix lo amic: per quem fas amar mon amat

en fi de tan gran volentat?

189. Amic, dix amor: per que desires esscr una cosa

mateixa ab ton amat?

190. Amat, dix lamic: en ^ qui pot ésser feyta major

egualtat de granea e de volentat?

I. M, facere sufficicntcs.— 2. B. amor del amic ... e sauiea del amat.

— 3. B, pusques : M, possis— 4. B, sense de.—5. A, digueren.— 6. B,

manca aquesta qüestió.—7. B, e en.
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191. Demanà lamat a> amor si havia lunyat lamic a

major menoritat de amar.

Granea virtut

192. Qüestió. A granea e a vertut^ damor demanà lamic

si amar actu es de la entitat de potencia e hàbitu.

193. Demanaren al amic si son amat li havia dades^

complidament ses semblances.

194. Amic, dix lamat: per qual proprietat ni natura*

has tan gran vertut en amar?

195. Amat, dix lamic: es tan gran ni tan vertuós ama-

tiu com tu és^ amable?

196. Vertut demanà a granea de ques fa gran con-

cordança damic e damat.

197. Demanaren al amic si son amat lavia començat de

granea de vertut e damor.

198. Granea e vertut demanaren a amor si lamat el

amic eren units en amar.

199. Amat, dix lamic: per qual raó has mesa la fí

damar en ta granea ni en^ ta vertut?

200. Amic, dix vertut: com tu sies turmentat per amor,

per que desires amar granea^ damat?

201. Amor, dix vertut: ab ques poden egualar* mag-

nificar e amar?

202. Amat, dix amor: ab que lunyes^ ésser de non ésser?

Granea veritat

203. Qüestió. Granea e veritat demanaren a amor ab

que sentia lamic major glòria en amar.

204. Demanà lamic a son amat si porien ésser amdós

en unitat damar.'®

I. B, elideix a.— 2. A, veritat corregit vertut.— 3. B, si lamat li havia

donades.—4 B, e natura.— 5. B, com c».— 6. B. c en.— 7. B, desiges

damar granea (M, in magnitudine).— 8 A, cguallar pastim.— 9. B, ab
quet lunyes mes : M, cum quo magis remove».— 10. BMc, abduys una
unitat damar (A. damor corregit damar).
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205. Granea veritat e amor demanaren al amic si ha-

via negunes* coses mcster de son amat.

206. Veritat, dix granea: per queus^ lunyats més de

vostre contrari en amar?

207. Amic, dix amor: per que la tua granea ha mesa,

ton amat, en sa veritat?^

208. Demanaren al amat ab quals mesures mesurava

son amic.

209. Amic, dix amor: és"* intrat en granea e en veritat

per veser ton amat?

2 1 o. Granea e veritat demanaren a amor per que I amic

era intrat en majoritat veser son amat.

211. Amic, dix amor: sabs per que hac^ egualtat en

magnificar verifficar e amar?

2 12. Demanaren al amat si li deffallia amic en granea

de veritat.

Granea glòria ^

213. Qüestió. Amor, sabriesme dir per ques son ajus-"

tades e unides la differencia del amic e la differencia del.

amat?

214. Demanaren a granea d amor si sabia per que la

glòria del amic e del amat era en gran concordança d amor.

215. Amic, dix granea: ha te ton amat donada tanta*

de glòria que de tota contrarietat te haja lunyat?

216. Granea e glòria demanaren al amic si aytan tosl

com fo començat a amar, amà^ son amat.

217. Granea e glòria demanaren a amor si lamic po-J

dia ésser son amat el amat son amic.

218. Granea glòria e amor demanaren al amic per qu<

amava son amat.

219. Amat, dixeren granea c glòria e amor: as negunl

I. B, algunes.— 2. B, a queus : M, cum quo ... te.— 3. B, unitat.—'1

4. B, est.— 5. BMc, has.— 6. B, has donat ton amat tanta.— 7. M, quam*'1

primum fuit principiatus (B, començat amar) principiaverit amaré.
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amic qui sia pus gran, pus gloriós, pus amorós, que tots

los altres?

220. Amor demanà a granea e a glòria si egualtat

damic e d amat es cambra damar.

'

221. Demanaren a lamic si li convenia de part sí ma-

teix o de part son^ amat que sia en majoritat de granea

damor e de glòria damor.

Granea differencia

222. Qüestió. Amic, dix lamat: saps^què es granea de

differencia e de concordança en amar?

223. A la differencia del amic e del amat demanaren

si era tan gran que* pogués ésser sens neguna contrarietat.

224. Demanaren a començament què era granea de

differencia en amor.^

225. Differencia, dix granea: sabets vos de que es lo

mejan damor?

226. A la fi damar^ demanaren què es differencia de

granea damor.

227. Al amic e al amat demanà amor si granea es en

major differencia e differencia en major granea per ço que

ella sia en majoritat d amar.

228. A egualtat damor demanaren si era en granea c

en differencia d amor.

229. A la granea e a la differencia del amat e del amic

demanà amor si era de lur condició menoritat d amar.

Granea concordança

230. Qüestió. Amat, dix contrarietat damor: e per que

mauets gitada del amar de vostre amic?

231. Amor, dix 1 amic: ^ en quals cambres començest

mon amar?

I. BMc, damor.— 1. B, de part de si ... de part de son.— 3. B, sa-

bets,— 4, B com.— 5. BMc, amar. — 6. A, damor corregit d amar.— 7. A,
amic dix amor (serà a amor?)



256 Ramon Lull

232. Granea e concordança demanaren al amat de que

era sa malautia.

233. Amor, dix granea: per que treballes ni aucius

lamic, pus ques concorda ab son amat?^

234. Majoritat, dix menoritat: e per que està lamic

en vos com ama son amat?

235. Granea e concordança demanaren al amat e al

amic on estava amor.

236. Lamat demanà a son amic còm era fuyt a me-

noritat damar.

Granea conlrarielal

237. Qüestió. Maravellàs^ lamat per que lamic amava

les coses poques e contraries a amor.

238. Amic, dix lamat: sabs tant amar^ que sapies 011

està concordança d amor?

239. Pregà lamic amor que li dixcs ab que vivia t\

moria son amar.

240. Amor, dix lamic: ab que poria gitar de mon amai

menoritat c poquea?

241. Demanà lamic a son amat si es altra vida on lo

pusca molt amar.

242. Amic, dix lamat: e qui ha multiplicada menoritat

en ton amar?

Granea començament

243. Qüestió, Amor, dix lamic: aquest meu amar, es

fcyt o fas lo encara o es a fer?'^

244. Demanà lamic a amor ab que poria ligar sa vo-

lentat a amar son amat.

245. Pregà lamic son amat que li dixés si los accidentsj

d amor eren de la essència d amor.

I. B, dix grane .. ques concordab son amat.— 2. B, marauellaues :

M, mírabatur.— 3. A, ama.— 4. B, es fet o fas o has lo a fer: M, estnej

factum, vel fit, vel debet àdhuc fieri?
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246. Amor, dix lamíc: lo meu amat, es lo primer cl

derrer amable?

247. Poquea d amor demanà a granea damor si la po-

ria lunyar a menoritat d amar.

Granea mijà

248. Qüestió. Amat, dix amor: qui ha mort ton amic

qui tant te amava?'

249. Venc lamic amar son amat turmentat treballat c

languit: a, a, a, amic, dix lamati^e qui son aquells qui

tantes de tribulacions tan donades per ma amor?

250. Granea, dix lamat: sabets vos en qual loc està

pres mon amic qui treballa per ma amor?

251. Granea damor, dix lamat: e on^ es fuyt lo meu

amic qui en tu amarme solia?

Granea fi

252. QuesUó. Amor, dix lamat: e per que plora mon

tmic, ni per que crida: amar, amar?

253. Granea damor e fi damor, dix lamat: qui vol

auciure mon amic qui en vosaltres me desira'* amar?

254. Demanà lamat a amor si granea e fi li havien

proporcionat amic qui fos digne delí a amar.^

Granea majoritat

255. QuesUó. Majoritat, dix granea: qui ha lunyat lamic

de desegualtat damor e damar?

256. Ab poquea damar amava lamic son amat, e de-

manà lamat a amor, qui havia gitat de son amic majoritat

damar.

^

I. B. ama : M amavit.— 3. B. uench lamich ueer son amat turmentat

treballat e languit ha amích dix lamat:M, Amicus venit videre suum
amatum tortus, afflictus et languens. dixit amatus ad amicum.—3. B,

(ttnse e) hon. — 4. B, e qui uol .. me desiga.— 5. B, delí (A, deill) amar.
— 6. BMc, e demanaua lamat [a] amor ... maiorita d amar.

Amativa- 17.
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Granea egualtat

257. Qüestió. Amor, dix egualtat: per que fa estar

lamat en mi amar?'

Granea minoritat^

258. 3 Qüestió. Poquea d amor demanava a granea d amor

si la poria pujar a majoritat damar.

Eternitat poder

V2"^'5'^^<^- Demanaren al amic si Is treballs a les langors

que sostenia per amor, sabia son amat.

260. Amic, quit sostenen amar, com sies tan treballat

turmentat e menyspreat per amar?

261. Demanaren al amat per que sostenia que son amic

fos tant fortment^ turmentat per sa amor.

262. Demanà lamic a son amat què^ escrivia en lo li-

bre damor.

263. Amat, dix amor: pots haver repòs en lamar de

ton amic?

264. Eternitat demanà a poder si lamat podia aytant

acostar a sí son amic per concordança, com lunyarlo de

sí^ per differencia.

265. Demanà amor al amic si podia fogir a son amat.

266. Amar,8dix contrarietat: còm pots^ durar a mon

contrariar?

267. Poder demanà a eternitat c a començament si

amargo era començat en lamic o en lamat.

268. Demanà lamic a son amat si duració poder e

i

1. M, quare facit meus amatus in me existere amaré?— 2. B, sense

rúbrica.— 3. A, manca aquesta qüestió.— 4. B, quid sosté: M, quid sus-

tinette. — 5. BMc, manca fortment.—6. A, qui.— 7. A, dessi.— 8. M,
amor.—9. B, podets.— jo. A, amor.

I
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amor lí fasien tració per ço cor * a falsos amadors lo Icxa-

ven turmentar per honrar ses valors.

269. Maravellavas lamic clamor per quel turmentava

n

pus fortment on més lo fa 2 amar.

270. Amat, dix amor: per quem tenen pres, duració e

poder, en majoritat, mon amar?^

271. Demanà lamic a amor ab que labastava damar.

272. Menoritat, dix lamat: sabs ab que ni per que lo

meu amic lunya de tu son amar?

'Eternitat saviea

273- Qüestió. Demanà lamic a son amat si volia delí

reber* semblances, pus que ell reebia les sues semblances,

274. Vertut, dix lamic: de qui ni en qui naxets vos

per amor?

275. Demanà lamic a veritat quals eren los missatges

que li trametia son amat.

276. Saviesa, dix amor: sabets vos si lamic ha repòs

ni es consolat en açò que fa tot cant pot per son amat?^

277. Saviesa, dix lamic: sabets vos tant mon amat, com

es per mi amat?

278. Saviesa, dix duració: sabets vos si lamat langueix

ni ha treballs en saber los turments que son amic sosté

per sa amor?

279. Maravellavense treballs adversitats perills e des<

onors, còm podia ésser que lamic no podien departir damar

son amat.

280. Amic, dix amor: sabs per que ton amat ha co-

mençat ton amar de duració e de saviesa?^

281. Demanà lamic a son amar per que estava ligat

en lo mig damatiu e amable.

I. A, per cor : B, per ço car— 2. M. torqueret (AB, turmentauen) ...

ficeret.— 3. M. mei amaré. —4. B, si ell uolia delJ rebre.— 5. B, que fa

tot quant pot son amat : M, quod quidquid agit agat propter suum
amatum. — 6. B, c sauiea.
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282. Amic, dix amor: sabets vos per que la fi d amar

està en saber e durar?

283. Demanà durar a saber e amar' si eren poguts

muntar^ a majoritat de saviesa e damor.

284. Eternitat demanà a saviesa si sabia que durar

hagués feyt negun falliment contra saber e amar.

285. Amor, dix saviesa: en qui lunyats vos, de meno-

ritat, vostre amar?^

Eternitat volentat

286. Qüestió. Vertut, dix eternitat: sabets vos si volen-

tat ama altra'* eternitat?

287. Amic, dix lamat: sabets vos quals son les condi-

cions de falsa amor?

288. Amor, dix lamic: per quem treballa amar?

289. Volentat, dix eternitat: per que desires^ distinc-

ció damic e damat?

290. Amor, dix concordança: poriesme convertir en

amar?

291 . Concordança damor volc destruir contraria amor,

e demanà a eternitat e a volentat on la poria atrobar.

292. Amor turmentava lamic per continuació de so-

bre amar. Amor, dix lamic: e pots^ estar sens començar c

amar?

Eternitat, dix volentat: c de que parlen lamic c

Amor, dix lamic: sabries me ^ dir per que es mon

293.

lamat?

294.

amat?

295. Eternitat, dix majoritat: sabs de que es la volei

tat del amat?

296. Encercava lamic egualtat damor e amar, e d<

manà a eternitat on la poria atrobar.

^

I. B, e a amar.— 2. M, an potuisset ascendere.— 3. M, tui amaré.-

4. A, sense altra.— 5. B, desigats. — 6. B, e podets.—7. B, sabriets me.-

8. B, demanar : M, quaerere.
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297. Durar c voler se lunyaven en amar, e demanà

lamic qui Is fasia lunyar.

'Eternitat virtut

298. Qüestió. Eternitat, dix veritat: per que es vestit

amar daytals vestiments?

299. Demanaren al amic quals son aquelles coses ab

les quals anava' reposar en la glòria de son amat.

300. Vertut, dix 1 amic:^ qui us fa durar en mon amar?

301. Duració e vertut demanaren a amor on porien

atrobar amar.

302. Amor, dix lamat: qui ha lunyat mon amic de

contrarietat damar?

303. Amic, dix amor: ab que pesques^ amar?

304. Vertut, dix eternitat: per que nasqués vos de

bondat e granea, e exits'^ en amar?

305. Eternitat, dix vertut: e on espera lamic son amat?

306. Demanà lamic a amor ab que poria amar son amat

ab majoritat damar.

307. Amic, dix amor: com pots^ portar tan gran amar?

308. Demanaren a amor per que plorava lamic, ni

planyia lamat.

'Eternitat veritat

309. Qüestió. Amor, dix lamic: c^ per quem treballen

nim turmenten la eternitat e la veritat de mon amat, pus

que han' mon amar?

310. Differencia, dix amor: havets ab que pugats*

abastar a mon amar?

311. Amic, dix amor: qui^ ha vestit ver amar?

312. Amor, dix veritat: qui ha vestit fals amar?

I. B, quals coses ab les quals amaua (M, amaret).— 2. B, dix uirtut

lamich.— 3. B, posques.—4. B, naxets vos ... e cxít : M, es orta ... et

processisti. — 5. A, pots repetit: B, podcts.— 6. B, sense e.—7. M, habet
(.amatus).— 8. B, pusquats.— 9. A, que.
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313. Amic, dix amor: en ton amar, còm hi poden ca-

ber verifficar e durar?'

314. Demanà lamat a son amic si ell era son thesaur,

e si ho era, 2 en qual loch lo tenia nil guardava, ni de que

I ajustava el multiplicava.

315. Amor, dix veritat: qual es lo cabal quel amic ha

en guanyar son amat?

316. Amor, dix veritat: ab que fa I amic durar son ma-

jor amar?

317. Amic, dix amor: en qui ni ab qui ni per que'

eguales ton amar?

318. Amic, dix lamat: ab que vedes a falsetat que en

ton amar no pusca entrar?

Eternitat glòria

319. Qüestió. Demanà lamic a amor si en la glòria de

son amat cessaria d amar.

320. Amic, dix lamat: per que fas estar ton amar en

concordança de gloriejar e durar?

321. Contrarietat, dix amor:'* per que mets contrast

enfre lamic e lamat?

322. Amor, dix lamic: per que son començat? ni de

que mà^ començat mon amat?

323. Amic, dix amor: sabs los mijans qui estan enfre

tu e ton amat?

324. Demanaren al amic si sabia ab que saconsegueix

la fi d amar.

325. Amat, dix lamic: ab que mas ligat a tu amar?^

326. A lamic e a lamat demanà amor ab que ni de

que ni per que seren egualats^ en amar.

327. Amic, dix eternitat: sabs la poca amor que les

jents han a ton amat?

I. B, e amar.— 2. B, tresaur e siu era.— 3. B, ab que ne per que
(M, quid).—4. BMc, a amor.— 5. A, ni ha (serà mi ha?).— 6. M. ad

tuum amaré.—7. A, seran eguallats : B, seren eguals : M, essent aequales.
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"Eternitat differencia

328. Qüestió. Amic, dix amor: ab que ligues ton mcm-

brar entendre e amar?

329. Contrarietat, dix amor: qui té pres ton contrariar?

330. Començament, dix amor: pot en vos deffallir co-

mençar damar?

331. Eternitat e differencia demanaren al amic per

que plorava ni languia per amor.

332. Durabla amor, dix lamic: podets vos estar en

differencia c en fi damar?

333. Majoritat damor, dix lamic: ab que durats en

amar?

334. Membrar e entendre, dix amar: poriets ésser en

mi eguals' en durar?

335. Amic, dix menoritat: per queus clamats de mi,

pus que non ets^ tan gran com vostre amat?

"Eternitat concordança

336. Qüestió. Demandà contrarietat a concordança si

la lexaria entrar en duració damic e damat.

337. Amor, dix lamic: volets vos que isca amar damar?

e si ho volets, en qui volets que amar pusca estar e durar?

338. Mijan damor, dix lamic: sou^ vos tal quen pus-

quen exir concordar c durar, e quen vos pusquen roma-

ncr^ e estar?

339. Com lamic amàs son amat ab tan gran amor, ma-

ravellàs per quel pregaven, damar, concordar e durar.

340. Molts amadors demanaren al amat per ques ale-

grava de la mort de son amic qui era mort per sa amor.

341. Bgualtat damor, dix lamic: per que lexats egua-

lar^ concordar e durar, pus quem aucien en amar?

342. Amor, dix lamat:^ on havets perdut vostre amar?

I. B, eguals en mi.— 2. B, per ques clamats ... no sots.— 3. B, sots.
— 4. B, roroanir.— 5. A, cguallar.— 6. M, amicus.
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Eternitat contrarietat

343. Qüestió. Demanaren a' lamic per que airava con-

trast enfre amar e durar.

344. Amic, dix amor: saps^ què son punts trespassants

en saber e amar durar possificar començar contrastar, e

les altres?^

345. Eternitat, dix amor: ha en vos neguna natura de

contrarietat?

346. Concordança, dix eternitat: per qual natura pot

haver lamat son amic en majoritat damar?

347. Amic, dix amor: demana a ton amat si ha el mon

començament. '^

348. Amor, dix lamic: per qual natura es eternitat

amabla ab majoritat damar?

Eternitat començament

349. Qüestió, Demanà^ lamic a eternitat si era en nen-

gú, mas^ en son amat.

350. Demanà lamic a amor per qual proprietat ni na-

tura durar podia abastar a començar^ amar.

35 j. Amor, dix lamic: desiraís vos que en comença-

ment sia començar en durar?

352. Venia lamic damar, e .j. altre amic anava amar: e

es qüestió, qual damdós era pus pres damar.

353. Amic, dix amor: sabs encara quals son los co-

mençaments de la substància de ton amat?

Eternitat mijà

354. Qüestió. Amic, dix lamat: qui us fa perseverar en

mi amar?

355. Amor, dix lamic: ha mon amat negun amic en 1

majoritat damar?

I. A, sense ?i.— 2. B. sabcís.— 3. B, contrastar als altres.— 4. BMc,
lo mon començat.— 5. BMc, demanaua.— 6. B, mes.—7. B, ab començar.
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356. Amor, dix eternitat: on està vostre amar?

357. Demandà lamic a son amat si en eternitat es amar

de eternarJ

Eiernital fi

358. Qüestió. Per ço car lamic desirava molt amar, de-

manà a amor si era en majoritat damar.^

359. A eternitat c a fi demanà^ lamic si eren en egual-

tat damic e damat.

360. Yengren"* molts amadors denant amor, e demana-

ren li per que estava en ella menoritat damar.

"Eternitat majoritat

361. Qüestió. Denant lamic e I amat se feren demandes

amor e^ eternitat: amor demanava a eternitat en qui havia

sa egualtat, e eternitat demanada amor de que era la

egualtat on havia son amar.^

362. Demanà lamat a son amic ab ques lunyava de

menoritat damar; e lamic demanava^a son amat ab que

1 acostava a majoritat damar.

Eternitat eguattat

363. Qüestió. Eternitat e amor, dix egualtat: e quius^

fa estar fora menoritat damic e damat?

Eternitat minoritat^^

364. Qüestió. Demanà lamic a son amat si eternitat e

menoritat podien participar en amar.

I. B, afegeix per ço car lamich desigaua molt amar, de la qüestió

següent.— 2. B, Qüestió, demana amor si era en majoritat de durar

(M, durandi).— 3. B, demanaua.—4. B, uengueren.— 5. A, elideix e.

—

6. BMc, demanaua.— 7. A, amat.— 8. B, demana : M, quaesivit.— 9. A, en

qui us : B, c qui uos.— 10. B, posa aquesta rúbrica al final de la qüestió

següent, en lloc de la de Poder sauiea, que manca.
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Poder saviea

yJ^ULSTiò. Al poder del amat fahien demandes la saviesa

e la amor: saviesa li demandava' per que era scible en

son saber; c amor li demanava per que era amabla en son

amar.

366. Demanà poder a saviesa per que anava denant^ a

amor com lamic anava amar son amat.

367. Amic, dix lamat: ab que ligues e prens^ lo poder

de ta volentat?

368. Lo poder del amic era treballat en saber e amar

lamat, c demanà a amor on poria reposar.

369. Saviesa, dix lamic: sabets si es differencia en lo

poder de mon amat?

370. Amor, dix lamic: ab que poria concordar mon
saber c mon amar en honrar mon amat?

37 j. Amic, dix amor: per que planys ni plores, pus

que sabs e ames ton amat?

372. Saviesa, dix lamic: sabets vos si en mon amat

pot ésser negun deffalliment en poder ni en amar?

373. Saviesa, dix poder: sabets vos mi enffrc amic e

amat, pus que hi sabets amar?

374. Treballat e turmentat era lamic per amor, e de-

manà a saviesa si sabia son repòs.

375. Demanà lamic a son amat si són saber e amar."*

376. Saviesa, dix poder: sabets vos si lamic ha pro-

porcionat amat e amar?^

377. Demanà amor a saviesa si sabia quel amar del

amic fos en egualtat de poder e d entendre.

I. B, el amor (M, voluntas) sauiea li demana.— 2. B, demanaua (M,
quaerebat) poder a sauiea per que anaua (A, amaua) dauant.— 3. M, li-

gasti et comprehendisti.— 4. M, utrum tantum esset ejus posse quantum
est eJus scire et amaré.— 5. BMc, en amar.
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Poder voíeniat

378. Quesh'ó. Poder, dix volentat: per quem acusats

ab' mon amat?

379. Volentat, dixeren poder e vertut: c qui nos ha

enclusos^en vostre amar?

380. Amat, dix I amic: pot tant vostra amor damar,^

com vostre poder de poder?

381. Poder, dix amor: ab que ni per que sots vos raó

de mon estar'*e obrar?

382. Amic, dix amor: de qui as concordança en amar?

383. Demanà I amic a sa volentat, si era en peccat, sin

poria exir sens son amat.

384. Volentat, dix lamic: còm pots^ haver libertat en

amar o desamar mon amat?

385. Amor, dix poder: e qui us^ fa ésser francha en

amar?

386. Amic poder, dix amor: auriets mester negunes

coses^ de mon amar?

387. Amiga volentat, dix poder: la libertat que havets

en amar, havets la per vos matcxa?

388. De poder e de volentat se maravellava I amic per

que era desobedient la .j. al altre.

389. Poder, dix volentat: seria perill si en vostra me-

noritat metia mon amar?

Poder virtut

390. Qüestió. Demanà lamic a amor de que poria ves-

tir son amar, car trametrelo volia^ a son amat.

391. Amiga volentat, dix lahiic:' per qual natura arnats

haver poder c vertut en vostre amar?^^

I. M, apud.— 2. B, quins ha enclauses.— 3. B, damat?—4. A, de
mostrar.— 5. B, podets. — 6. A, ab qui us : BMc, (senxe e) qui us — 7. B,

hauriets negunes coses mester. — 8, A, son amar (corregit amar) ... la

uolia : B, son amat ... lo uolia.— 9. B, dix amich.— jo, M, amore.
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392. Amiga vertut, dix lamic: per que naxets vos de

poder, de differencia, e d amor?

393. Poder e vertut demanaren a amor si lamic los

volia amar.

394. Demanà lamic a sa volentat qui' la havia mesa

en servitut damar.

395. Poder e començament dixeren^ al amic si sabia

quals son les bellees de son amat.

396. Volentat, dix lamic: per que vas tant tost amar

ton amat?

397. Demanaren al amic si sabia on estava la vertut

que havia en amar.

398. Amor, dix lamic: qual es lo major poder e la

major vertut que yo haver poria^ en amar?

399. Demanà lamic a son amat si vertut exia egual-

ment de poder e d amor.

400. Atrobà lamic son poder, qui era fuyt a son amat,

e demanàli per que serà lunyat de majoritat damar.

Poder veritat

401. Qüestió. Veritat, dix poder: per que lamat no re-

vela sos secrets al amic, pus tant^los desira amar?

402. Poder veritat differencia^ demanaren al amic si

sabia ab que volentat es forts vera e inconfusa en amar.

403. Poder veritat e concordança, dix lamic: c on ha-

vets pres mon amar?

404. Poder dix veritat: poria yo vençre falsetat sens

que lamic non amés^ son amat?

405. Demanà lamat a son amic si sabia lo poder que

havia en amar.

406. Veritat, dix amor: on estavets vos com lamicj

comptava^ noves de son amat?

1. M, quid.— 2. B, digueren.— 3. B, yo poria hauer.—4. B, reuella ...

pus que tant.— 5. B, e diferencia.— 6. B, falsedat sens que lamich no
amas.— 7. B, contaua.
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407. Ajustarense molts amadors, e demanaren al amic

per on pujava al castell damor, on està son amatJ

408. Ajustarense amors,2 e demanaren al amich^quil

havia pogut pujar a majoriíat damar.

409. Poder, dix veritat: poria lamic recobrar açò que

ha perdut per deffalliment d amar?

410. Amor, dix veritat: sabets la manera segons la

qual amic deu estar humilment denant son amat?

Poder glòria

41 1. Qüestió. Temptar volc I amat son amic de saviesa:

demanàli'^si sabia la raó per la qual differencia damor es

amabla.

412. Per una ciutat damor anava amar, qui demanava

1 ostal on eren albergats los missatges^ que s trameten

lamic e lamat.

413. En tristicia e en plors estava lamic, c glòria de-

manà a poder sil poria consolar ab amar.

414. Demanaren a amor si lamic era d aquelles coses

segons les quals mils pogués conèxer e amar son amat.

415. Al amic demanaren, poder c glòria, si passava

per amar com anava veser son amat.

416. Glòria, dix poder: perquè s alegra lamic com

hom lo turmenta cl menysprea per son amat?

417. Amor, dix lamic: poria pujar a la glòria de mon
amat?

418. A egualtat damor e damar demanà lamic si en

ella porien ésser eguals potent e possible, e glòria e glo-

riable.^

419. Molts^ amadors vengren al amat, e demanaren li si

havia negun amic qui llamas sens menoritat damor c damar.

I. B, on staua (M, stabat) son amar.— 2. M, amatores.

—

y A, manca
al amich.—4. B, temprar uolch lo amat ... e demana li.— 5. B, demanaua
hostal ... los mJsatgers. — 6. B, e glorieiat c glorieiable : M, et glorians

et glorjabjlis.— 7. A, mols.— 8. A, quel.
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Poder differencia

420. Qüestió. Amic poder, dix concordança: pogrcts

de mi concordar amor sens differencia?

421. Amic, dix amor: sabs tu per que poder e diffe-

rencia nos poden pervertir en contrarietat damar?

422. Amor, dix lamic: per que ames poder e diffe-

rencia en començar amar?

423. Demanà lamat a son amic si en son amar havia

poder de differencia c differencia de poder.

424. Amic, dix amor: ab que * ligues amar^ a ton amat?

425. Poder e differencia demanaren a amor on fasia

estar son amar.

426. Amor, dix lamic: qui son aquells qui han pres

mon amar?

427. Demanà lamic a differencia damor si era menor

quel poder damor en amar.

Poder concordança

428. Qüestió: Poder, dix amor: sots vos major en con-

cordança que en contrarietat?

429. Poder e concordança, dix lamic: de que pregats

amor?

430. Amat, dix lamic: sabets on estan poder c con-

cordança, en ma amor?^

431. Atrobà lamic poder e concordança qui portaven

la fi damor, e dcmanàlos** lamic on la havien atrobada.

432. Poder e concordança, dix lamic: per que sots

pujats a majoritat damar?

433. Poder, dix concordança: per que us sots cgua-

lat^ ab mi en amar?

434. Amor, dix lamic: en qui es lunyat poder de mc-

noritat, e concordança de contrarietat?

1. B, manca que.— 1. A, amor corregit amar : M, meum amarc.

—

3. BMc, en amor.—4. B, demanals.— 5. B, per ques sots egualats.
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"Poder contrarietat

435. Qüestió. Contraria amor, dix concordança d amor:

pots pujar contrariar ab concordar ' del gran amic?

436. A poder de contrariar demanava poder d amar

si per tot ell podia entrar contra son amar.^

437. A concordança d amor demanà I amic manera c art

com sabés contrariar a no fi d amar.

438. Majoritat damar, dix lo amic: està en vos con-

trarietat damar?

439. Demanaren al amic en qual castell estava com

guerrejava a contrarietat damar.

440. Amic, dix amor: sabets vos quals son vostres

enamics, ni quals son vostres valedors?

Poder començament

441. Qüestió. Amor, dix amar: per qual natura son les

obres de poder amables?

442. Pregà lamic son amat que li mostràs la manera

segons la qual sabés ajustar molts amadors a .}.* fi damar.

443. Moltes amors^ demanaren al amic per qual natu-

ra havia major*^ poder en amar que en desamar.

444. Amic, dix egualtat: qui es^ vostre aondós de pos-

sificar e possible^ en vostre amar?

445. En lo castell damor, on estaven^ los amadors da-

mor, havia .j. amador qui demanava als altres amadors si

sabien la manera segons la qual menoritat damor pogués

ésser convertida en majoritat damar.

Poder mijà

446. Qüestió. Al amic e al amat demanà amor qui Is ha-

via ajustats en .j.* fi damar.

I. A, pot puiar ... concordança.— 2. AB, amat?— 3. M, amatores.

—

4• A, maor.— 5. A es en hlanc.— 6. M, abundosus de possifictnte (B,

abondos de possificat?) et possificabili— 7. BMc, damors hon estan.
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447. Demanaren al amic on estava son major amar.

448. Amic, dix amor: en qual cambra jaen lo comen-

çament e la fi de vostre amar?

449. Demanaren al amat on estava son amic, qui tant

1 amava.

Poder fi

450. Qüestió. Poder e fi d amor, ^ dix I amic: on estats,

ni on obrats mon amar?

451. Demanaren al amic qui havia nodrit son amar.^

452. Lo metge damor demanà al poder damor on ja-

sia malauta^ la fi damor.

Poder majoritat

453. Qüestió. Al poder damor demanà majoritat da-

mor si poria ésser en ella sens egualtat damor.

454. Majoritat, dix poder: còm poria en vos multipli-

car majoritat damar?

Poder egualtat

455. Qüestió. Amic, dix amor: qui ha sanat vostre po-

der qui en menoritat ha estat tant longament malaute?*

Poder minoritat

456. Qüestió. Demanaren al amat si son amic amava

majoritat damor e damar.

Saviea volentat

VJuESTió. Amic, dix lamat: què demandats a saviesa c a!

volentat?

458. Denant lamic e lamat se feyen qüestions saviesa

j. BM, ometen damor.— 2. M, quis vestiverit suum amaré (A, amat).

— 3. B, jahia malalta /ormei usuals.—4. A, malauta : B, malalt.
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e volentat: saviesa demandava a volentat per que amava

bondat; c volentat li demanava per que entendia veritat.

459. Amors' e amadors demanaren al amic si havia

glòria de son amat.

460. Demanaren a saviesa per que fasia differencia

enfre lamic e lamat, pus que amor los ajustava els unia

en amar.

461. Saviesa e volentat, dix lamic: per que m havets

ligat a mon amat?^

462. Amor, dix lamic: quim ha mès en carçre de te-

mor c damor?^

463. Amic, dix amor: on estan ligats entendre e amar?

ni per que ni ab que son preses e ligats?

464. Saviesa, dix amor: qui son aquells qui turmenten

lamic, qui tant fortmcnt crida: ajuda ajuda, amat?

465. Amic, dix amor: ab quals flagells ets tan fortment

turmentarien amar e entendre?

466. Saviesa, dix amor: per que fogia 1 amic a son amat?

467. Amic, dix amor: havets mès vostre amat en egual-

tat de saber e damar?

468. Amor, dix saviesa: per qucs clama lamic de me-

noritat, pus que en vos pot haver majoritat damar?

Saviea virtut
,

469. Qüestió. Saviesa veritat c vertut dixeren a amor,

per que lamic havia més de tristicia on més elles^ al amic

sacostaven es donaven.

470. Amic, dix amor: quals son les carreres per les

quals van aquells qui desonren e menyspreen ton amat?

47 j. Amor, dix lamic: què es açò quem fa haver ver-

tuós amar?

472. Amic, dix amor: sabs què es franquea e servi-

tut damar?

I. B, amorós. — 2. B, ab bon amar?— 3 A, d amor corregit amar.-

4. B, sots ... turmentats.— 5. A, on mes el es : B, com mes elles.

Amativa- 18.
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473. Saviesa, dix lamic: ab que poria contrastar a ig-

norància e a vicis, quim dien mai de mon amat?

474. Vertut e saviesa demandaren al amic, còm poria ^

ésser que no era perit en amar.

475. Demanava^ amor a vertut on estava com^ ab ma-

joritai e menoritat de vicis participava.

476. Maravellavas lamic, pus que tant amava, per

que no reposava en amar.

477. Amors c vertuts demanaren** al amic on havia

mès lo thesaur de son amat.

478. Amic, dix amor: quals son aquelles coses per les

quals ets pus^ semblant a ton amat?

479. Majoritat, dix amor: per que no havets cremat

lamic en amar? *

Saviea verilal

480. Qüestió. Saviesa e veritat demanaren al amic en

que havia conegut son amat.

48 1 . Demanà 1 amic a amor per que differencia es ama-

bla en la amabilitat de saviesa e de veritat.

482. Saviesa, dix amar: sabets on es mort lamic per]

son amat?

483. Veritat e saviesa d amor demanaren al amic, qi

li celava son amat.

484. Exí lamic de tenebres, e demanarenli quil^havíj

mès en claredat de saber e damar.

485. Reptà amor lamic, e demanàli per que havia v<

nut son amat.

486. Amic, dix amor: per que has tristicia ni paor^ de"

ton amat?

487. Moltes amors^ demanaren al amic ab que encer-

cava son amat.

1. B, demanaren ... podia.— 2. B, demana : M, quaesivit. — 3. A, man-

ca com.— 4. B. demanaren virtuts e amors. — 5. B, est plus —6 B, qui li.

— 7. B, ne pauor.— 8. M, multi amatores.
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488. Amor, dix I amic: ab que poria servir c honrar

mon amat?

489. Atrobà amor 1 amat qui anava sols, c demanà li

amor on havia perdut son amic.

Saviea glòria

490. Qüestió. Demanà lamat a son amic si mesclava

los bens els mals^ que sostenia per sa amor.

491. Saviesa, dix amor: on ha mort lamat son amic?

492. Saviesa e glòria, dix lamat: per que havets punit

mon amic?

493. Amic, dix amor: havets pena com sabets vostre

amat?

494. Ajustaren se molts amadors, e demanaren a amor

de que era ple lo mejà qui es^enfre lamat el amic.

495. Saviesa fi e amor, qui son .iij. dones del amat,

demanaren a glòria si ella^ reposava lamic.

496. Saviesa, dix glòria: ab que liga lamic la forma

damor e la matèria d amor com ama son amat?

497. Demanà amor al amic si sabia què era egualtat

damar.*

498. Amic, dix lamat: per que havets pres convit de

menoritat damor?

Saviea differencia

499 Qüestió. Molts falsos amadors volgren temptar^

lamic, e demanarenli còm contemplava son amat.

500. Differencia, dix lamic: ets vos major ^ en saviesa

damor que en contrarietat?

501. Pregà amor saviesa que li dixés de que es lamic

començat.

502. Demanaren al amic perquè estava lo mejà damor

enfre saviesa e differencia damor.

I . B, los mals els bens (A, bons). —2. BMc, era.— 3. M, tria dona ama-

ti ... utrum in ea.— 4. BMc, damat.— 5. B, temprar?— 6. B, sots maior.



276 Ramon Lull

503. Fi damor, dix lamic: sabets on estan saviesa e

diffcrencia damor?

504. Demanà amor a saviesa si sens differencia damor

podia pujar a majoritat son entendre.

505. Atrobà lamic son amat, e demanarenli ab quel

havia atrobat.

506. Amic, dix amor: ab que has desconegut ton amat? '

Saviea concordança

507. Qüestió. Saviesa damor, dix lamic: ha en vos con-

cordança damor?

508: Amic, dix amor: com lamat sia amat e amable,

2

es vostre amar començat e començable?

509^ A saviesa e a concordança demanà amor si havien

parlat ab lamic de son amat.

510. Maravellavas amor de saviesa e de concordança

per quen dixeren^ mal al amat.

511. Amic, dix amor: qui us fa haver major concor-

dança en amar vostre amat?

5 í 2. Demanà amor a saviesa e a concordança per ques

eren egualats lamic e lamat.

513. Saviesa e concordança demanaren a majoritat da-

mor per ques alegrava, ni per que menoritat damor amava.

Saviea contrarietat

514. Qüestió. Amic, dix saviesa: qui us es occasió qu(|

oblidets vostre amat?'*

515. Saviesa dix lamic: quines intrat en mon amar

nà agitat mon amat?

516. Combatiense dues dones damor ab tres enemic)

damor,^ e demanà lamic a amor la raó de la batalla.

1. M, perdidjsti cognitionem tui amati.— 2. A. sia amat e amat c

amable.— 3. B, per quen dien : M, quare dicerent de illo.—4. A, amar.
— 5. B. e qui : M, quid.— 6. A. e ha.— 7. B, tres (M, també tres) done»j

damor ab tres enemichs d amar.
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5 1
7. Demanaren a amor si sabia qui ' concordava I amic

cl amat, ne qui destruïa lur amar.

518. A ignorància e contrarietat demanà lamic per

que volien^ entrar en la ciutat de egualtat.

519. Al amic damor demanaren amadors si povia ésser

son amar menor en saviesa que en contrarietat.

Saviea comencarnen f^

520. Qüestió. Amadors demanaren al amic si sabia de

quals nacions era poblada la ciutat de son amat.

521. Demanaren al amic si sabia a qui ha son amat

comandat lo thesaur damor.

522. Al amic demanaren amadors si sabia de que es

\ lesgleya on pregat contempla ^ son amat.

i 523. Molts falses amadors se maravellavcn damor per

que satisfasia tan fortment al amic en amar son amat.

524. Amic, dix amor: per que sots intrat en menoritat

desamar'* vostre amat?

Saviea mijà

525. Qüestió. En libre de saviesa damor legia^ lamic

per amor,6e demanarenli si hi atrobava la fi damar.

526. Demanaren al amic, envejosos amadors, quels di-

xcs aquelles coses quil fahien estar en majoritat damar.

527. Amic, dix amor: per que desires egualtat de sa-

ber e damar?

528. Malauta jahia saviesa, e demanàli amor qui era

occasió^ de sa malautia.

Saviea fi

529. Qüestió. AI leyal amic vengren^ falsos amadors.

I. A, que. — 2. B. e a contrarietat ... per que uolia.— 3. Serà prega

et contempla? : M, orat et contemplatur.— 4. BMc, minoritat damar.

—

5. B, de sauia damor ligia.— 6. M, manca per amor.— 7. M, quaenam
esset causa.— 8. B, al leal (M, manca) amích vengueren.
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qui li demanaren de que, saviesa e fí damor, pregaven

majoritat damarJ

530. Anava e venia amar del amic e del amat, c de-

manarenli quines novelles aportava^al amic de son amat.

531. Amava lamic son amat, e demanarenli qui soste-

nia son amar.^

Saviea majoritat

532. Qüestió. Falsos amadors temptaven^ lamic de sa-

viesa c damor, c maravellavense per que noi podien par-

tir de saber ni damar.

533. Sàvia amor, dix lamic: sabets si us poria metre en

egualtat damor e damar?

Saviea egualtat

534. Qüestió. Demanaren al amic si sàvia amor e ma-

joritat^ pot ésser en egualtat damic c damat.

Saviea minoritat

535. Qüestió. Amor e temor demanaren al amic a qui

havia comanada sa menor amor.

Voíentat virtut

V^UESTió. Dones e^ donzelles damor demanaren al amic

quins arbres havia en lo verger de son amat.

537. Desia lamic que molt amava^ son amat, c demanà

li amor de que vivia amar.

538. Differencia damor, dix lamic: pogra ésser sens

vos vcrtuós mon amar?

1. BMc, maioritat damor.— 2. B, recomptaua : M, narraret. —-3. A,
amat.— 4. BMc, temptaren.— 5. B, e maior amor: M. et minor amor.

—

6. M, no tradueix dones e.— 7. M, amicus desiderabat (A, desia 1 amat
corregit lamic : B, desiga 1 amich) quod multum amarct.
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539. Amic, dix amor: ab que coneixs la volcntat de

ton amat?'

540. Concordança, dix amor: per que us sou sotsmesa^

enfre lamic e lamat?

541. Al rey damor demanà la reyna^damor per que

havia començat son amic de vertut ni damor.

542. Demanaren al amic, qui illuminava son amar com

tremuytava per amor.

543. Amic, dix amor: has donada ta volcntat a ton

amat?

544. Amadors donor e de valor demanaren al amic,

quèl'* fasia tant treballar per amor.

545. Amat, dixeren servidors damor: per que havets

tramès^ a vostre amic volentat e vertut e egualtat damor e

damar?

546. Demanaren al amic per que havia consciència en

amar.

Volenlat veritat

547. Qüestió. Alegraren se falsos amadors, e demanaren

a veritat per que sercn partits lamic el amat.

548. Demanà amor a falsetat per que celava al amic

la differencia damor qui es en son amat.

549. Amic, dix lamat: sabs què es differencia damor

e de veritat?

550. Demanà lamat a son amic qui li havia dit mal de

sa veritat e volentat.

551. Volentat, dix lamic: on començats a desamar fal-

setat?

552. Demanaren al amic en que escrivia com trametia

letres a son amat.

1. A, de ton amar lamat, i saïta al mol amat, darrer de la qüestió se-

güent, la qual resta omesa.— 2. M, es posita.— 3. B, demanaua la regina.

— 4. M, quis jllum. — 5. B, dixeren amadors (M, amatores) damor per

que hauets trameses.
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553. La volentat del amic se clamava e cridava, qui la

cremava^ per la fi damar?

554. Maravellavas la volentat del amic per que la tur-

mentava major veritat, pus que ella amava veritat en ma-

joritat damor e damar.

555* ^^^ ^° palays^ de saviesa e de volentat demanava

novelles lamic de son amat.

556. Amor, dix menoritat: per quem gitats de veritat?

Volentai glòria

557. Qüestió. Demanà glòria a volentat si desirava que

fossen una essència mateixa lamic el amat.

558. Volentat e concordança, dix amor: còm podets

reposar en la glòria on es turmentat lamic per son amat?

559. Volentat, dix lamic: per que contrastats en pena

damar?

560. Amar començar e desirar sencontraren en amor,

e demanà cascú al altre de son amat.

561. Saber volgren amadors, damor, e demanaren li si

lamic e son amat porien caber^ en son amar.

562. Volentós** e gloriós, dix amor: per queus conver-

tits en la fi damar?^

563. Atrobà^lamat son amic, e demanaren al amat sil

havia atrobat en majoritat o en menoritat damor e damar.

564. Demanà lamic a amor si era egualtat de voler e

glòria^ en son amat.

565. Enveja hagren amadors, e demanaren al amic ab

quel volifficaven el gloriejaven les dones damor.

Volenlat differencia

566. Qüestió. Demanà 8 lamic a amor si era desirable

que differencia fos en son amat.

I. M, quis comburjt me.— 2. B, palau.— 3. B, cabre.—4. M, amo-
rose.— 5. BMc, damor.— 6. BMc, atrobaua.— 7. A, eguallat de uoler e

glòria (B, glorjeiar : M, gloriandi).— 8. BMc, demanaua.
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567. Al amic e al amat demanà amor si eren tan luny

a confusió com a contrarietat.

568. Yolentat e differencia damor atrobaren^ lamat e

lamic quis amaven, e demanarenlos^ qui Is fasia amar.

569. Amic, dixeren^ amadors: on creix lo vostre amar?

570. Yolentat, dix lamic: per que sots intrada en la

differencia damar?"*

571. Demanà lamic a amor si lamar de son amat era

substancial o accidental.

572. Amic, dix amor: sabets vos per que egualtat

damic e damat es desirable?

573. A la volentat del amic demanaren amadors per

que era poca en amar.

Voíentat concordança

574. Qüestió. Concordança, dix volentat: per ques cla-

ma de mi lamat?

575. Desamà^ lamic son amat, e demanaren al amic de

que començà son desamar.^

576. Demanaren al amic si amava concordar en son

amar.

577. Al amat demanaren amors si havia treballs ni

languiments car era^ amat.

578. Amic, dix amor: qui us fa ésser obedient a vostre

amat?

579. Concordança, dixeren amadors: on se ligua vo-

lentat damic e damat?

580. Amic, dix amor: qui tà obligat a^ servir e honrar

ton amat?

yolentat contrarietat

581. Qweíf/ó. Yolentat, dix lamic: on cerques mon amat?

I. A, atroba.— 2. B. demarenlo : M. quaerebant sense abíatiu.—
3. A, dixeron.— 4. BMc, damor— 5. M, amavit.— 6. B, desesamar : M,
amarc.—7. M, quia est.— 8. B, sense a.
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582. Demanà lamic a sa volentat què ]i era pus pres, *

concordança o contrarietat?

583. Volentat, dix lamic: ab que poria vençre contra-

rietat?

584. Demanà lamic a sa volentat qui la^ havia tant lu-

nyada de son amat.

585. Al amic demanaren amadors si poria egualar en

sa volentat desamar e amar.

586. Majoriíat e menoritat se contrastaven, e demana-

ren al amic si son amat poria privar, de sa volentat, amar.'

Volentat començament

587. Qüestió. Volentat a trobà amar, qui havia portades

joyes al amat, e demanaren li de que eren aquelles joyes

que lamic havia trameses a son amat.

588. Al amat trames lamic son amar, c atrobàl'* amor,

qui li demanà per que anava tan cuytosament.

589. Al major amat demanà lo major amic^ si li havia

donada la major amor.

590. En foc d amor cremava lamic, e cridava e dema-

nava de que començava son cremar.

591. Reposar volia lo amic, car treballat era per amor,

e demanava quil excitava a amar.

Volentat mijà

592. Qüestió. En cavall de volentat cavalcava lamic, e

demanaren li amors on abeurava son cavall.

593. Demanaren al amic en quin parcntesch era ab

son amat.

594. A egualtat damor demanà volentat de ques eren

enpreses^ lamic el amat.

595. Demanà lo amic a menoritat sil puniria son amat. ^

1. B, prop o.— 2. M, quis illum (amicum).— 3. A, si son amat (B,

amar) poria pujar de sa uolenrat en amar.—4. A, atroball : B, trobal.

—

5. B, a] maior amar? ... lo maior amat.— 6. M, conveníssent.— 7. B, amar.
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Tolental fi

596. Qüestió. A Yolentat fi e majoritat demanaren ama-

dors, qui fa ajustar lamic e lamat.

597. Dones damor demanaren al amic ab que lavia

nafrat son amat.

'

598. Volentat, dix lamic: qui us enpatxa a venir a ma-

joritat de fi e d amar?

Volentat majoritat

599. Qüestió. Al ésser damor demanà privació damor

si es la major volentat que pot ésser enfre amic e amat.

600. En majoritat damor languia e moria lamic, e de-

manàli amor per que no amava son amat en menoritat^

d amar.

yolentat egualtat

601. Qüestió. Demanà menoritat al amic, en qui s ale-

grava es delitava sa volentat.

Volentat minoritat

602. Qüestió. Menoritat damor se maravellava, e de-

mandava còm se podien amar de tan luny lamic e lamat.

Virtut veritat

K^MESTiò. Vertut e veritat, dix amor: què es delitança

damic e damat?

604. Veritat, 5 dix differencia: ab que havets vertut

datènyer lamar del amic e del amat?

605. Amic, dix amor: quals coses son aquelles quius**

representen vostre amat?

I. M, cum quo vulnerasset suum amatum.— 2. B, e moria lamat...

no amaua son amich en maioritat.— 3. B, eternitat —4. A, quins.
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606. A veritat e a vertut demandà 1 amic en que scriuen ^

lo librc de son amat.

607. Demanaren al amic, en qual palay estaven los

missatges^ que li havia trameses son amat.

608. Amor, dix lamat: sabets vos qui son los com-

panyons de mon amic?

609. Gola luxúria e avarícia atrobaren falsetat quis

clamava del amic, e demanarenli ab que la^ destruya lamic.

610. Demanà vertut a veritat si era en son amat ço

per ques sentia major"* en amar.

61 1 . Amic, dix amor: qui us ha noyrit^ a tant amar com
vostre amat es amable?

612. Menoritat*' de vertut e de veritat, per que us re-

presentats tan sovent a ma volentat?^

yirtul glòria

613. QuesHó. Demanaren amadors al amic on cullia lo

fruyt de les vertuts que sembrava.

614. Amic, dix amor: qui son aquells qui us han des-

pertat a més amar?s

615. Falsos amadors demanaren al amic per que havia

lamat fretura d amadors.

616. Amat, dix lamic: com sies tan amable e honra-

ble en est mon, per que non as més amics^ que denemics?

617. Demanà lamic a glòria per que sentia pena en

son amar.

618. A fi e a glòria demanà lamic per que no podia

haver en elles repòs.

619. Amic, dix amor: ab que majoriffíques ton amar?

620. Amic, dix lamat: per que est entrat en la ciutat

d amor c de egualtat?

1. B, escriuien : M, scriberent.— 2. B, demanauen ... en quals palaus

stauen los misatgers.— 3. A, sense la. — 4. A. aço ques sentia maioritat.

— 5. B, nodrit.— 6. M, Ait amicus : minoritas,— 7. A. per que us repo-
sats tan souen a uolentat.— 8. B. despertat (A, despertats) amors amar.

—

9. B, com (A, tu) sies tant amable e tant honorable ... no has mes d amichs.
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621. Demanaren al amic per que era obedient a vicis,

com per aquella obediència hagués passió^ e fos en ira de

son amat.

Virtut differencia

622. Qüestió. Differencia, dix concordança: ha en vos

vertut per que mon concordar fos^ de vertut e d amar?

623. Vertut, dix amor: còm contrastes^ a contrarietat

d amar?

624. Demanà lamic a vertut si podia ésser una essèn-

cia ab son amat, estant differencia enffre ell e son amat.

625. Vertut e differencia, dix amor: poriets ésser

.j. amar?^

626. Amat e amic, dix amor: qui us fa ^ ésser distincts

en amar?

627. Demanaren al amic per qual raó differencia e

vertut poden ésser en majoritat damor e damar.

628. Differencia, dix vertut: com lamic no sia lamat,

poriem, vos e yo, ésser lamic e lamat?^

629. Amic, dix amor: sabets vos d on ix menoritat

damar?

Virtut concordança

630. Qüestió. Vertut, dix concordança: qui us fa ésser

disparada de contrarietat en amar?^

631. Demanaren al amic còm començava amar^ de ver-

tut e de concordança.

632. Amic, dix lamat: sabets vos per que naix amor

damar?9

I. B, hagués pasciencía.— a. M, sit.— 3. B, contrastats.—4. B,
amat? : M, amatus.— 5. B, amar e amor dix amich qui us fa (M, quid
facit vos).— 6. B yo c uos ésser I amich e 1 amich : M, ego et tu csse

amatus et amicus.— 7. BMc. en amor. B. afegeix ij. í successivament

ii). Ui]., fins a vii']., al final de cada qüestió d'aquesta rúbrica.— 8. B, a

amar.— 9. B, amich dix 1 amich sabers uos uos per que naix damor amar.

(M, quare amarc oriatur de amore).
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633. Demanaren amors al amic quals eren los treballs

que sostenia en amar.

634. Al amat e al amic demanaren amadors' per que

jajíien malautes vertuts^per amar.

635. Demanaren al amic si metia tota sa vertut e con-

cordança ^ en amar son amat.

636. Vertut, dix concordança: en qual cavall cavalcava

lamic cant fugia'^a son amai?

Pirtut contrarietat

637. Qüestió. Demanaren vicis a començament on co-

mençava començament vertut de vertut, car ells lo prega-

ven quey començàs contrarietat de contrarietat.

638. Vertut, dix amor: poriets vos estar en lo mig de

contraris?

639. Demanaven a^ amadors per que no anaven repo-

sar en la fi d amor c d amar.

640. Amic, dix lamat: qui us ha gardat que fossets vcn-

sut en majoritat damar?^

641. Contrarietat, dix concordança: poriets vos ésser

egualment en vertuts e en vicis?

642. Amic, dix amor: qui us fa participar ab los en-

amichs de vostre amat?

Tírtut començament

643. Qüestió. Vertut, dix amor: quals son vostres cn-

contrades? E vos, amor, dix vertut, on començàs^ amar?

644. Pregava lamic son amat que li donàs vertuts; e

demanàli lamat a que les volia.

645. Demanaren a començament si havia poguda co-

mençar vertut en majoritat d amar.

1. B, al amich amadors: B*, als amadors. — 2 M, infirmi in virtufi-

bus.— 3. BMc, en concordança.—4. B, car fogia. — 5. A, elideix a.

—

6 M, quod non fuerís (A, que uos ets : B, que no sots estat) vlctua in

contrarietate amoris.—7. M, princípias.
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646. Vcrtut e començament, dix lamic: podets ésser

cguals en amor e amar?

647. Venia lamic vcser son amat, e demanaren li amors

si venia' de longues encontrades.

Virtut mijà

648. Qüestió. Molts amadors demanaren al amic ab

que fasia vertuós son ainar.

649. Demanaren al amic ab que conexia majorítat de

vertut.

650. Lamat^el amic demanaren a lurs amadors si sa-

bien lo subject de extensa vertut e damor.

651. Amic, dix amor: ab que gites menoritat de ton

amar?

Virtut fi

652. Qüestió. Maravellavas amor de vertut e de fi per

que li querien^quels donàs la majoritat de son amar.

653. Vertut c fin d amor demanaren al amic si era

egualment sà e malaut per amor.-*

654. Amadors demanaren al amic quals eren los pre-

nedors^elos turmentadors qui prenen e turmenten, per

amor, amadors.

Virtut majoritat

655. Qüestió. Amadors damor demanaren al amic per

que lo reprenia vertut damar.

656. ^ A egualtat damor demanaren amadors si era ne-

gú amant e amat qui fossen eguals en vertuós amar.

Virtut egualtat

657. Qüestió. Entuxegat era lamic per amor, c dema-

narenli qui li havia donat a beure lo verí damor.

\.l<, manca si venia — 2. A, I amar.— 3. B, dcmanaucn.— 4. BMc
per sa amor. -5. A, prenedos. 6, A, sense calderó ni divisió.
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"Mrtuf minorital

658. Qüestió. Ab .iij. dones d amor estava I amic: la

.j.* lo languia, la altra lauceya, e la tcrça lo sostenia; c

demanà lamic a son amat si ho sabia amor.'

Verital glòria

Q.UESTJÓ. Demanà 1 amic a differencia d amor si en sdn

amat podien ésser, glòria e veritat, raons reals e inconfu-

ses, estants la .j.« laltra^ en un mateix nombre.

660. En nau damor navegaven lamat el amic per la

mar damor, c demanaren amadors quals son los pexons^

qui son en aquella mar.

66 1 . Veritat e glòria, " dix falsa amor: per que turmen-

tats mos servidors?

662. Amor, dix lamic: sabets vos per que^ glòria e ve-

ritat se clamen la .].* de laltra?

663. Veritat, dix lamic: on verifficats vos gloriós?^ ni

vos, glòria, on gloriejats verós?

664. Menjaven e bevien lamic cl amat en taula damor,

e demanaren quals eren los servidors.

665. Amors demanaren al amat per que havia glorie-

jat son amic en majoritat damor c damar.

666. Verifficar e gloriejar, dix amor: on vos poriets

egualar^en bondat granea duració poder? car trametre

vos volia mon amar.*

667. Moltes amors demanaren al amat per que era

devallat amar^ tan gran menoritat de bondat granea dura-

ció poder e veritat.

I. B, e laltra lo aucia ... demanau ... siu sabia amich (corregit amor).
— 2. A, estants la .i * en laltra: B, estant la vna laltra.— 3. B, peixs.

—4. A, ueritat glòria.— 5 B, per qual.—6. M. tuum gloriosum.—7. A,
eguallar.— 8. M, quia volo (B, uolria) vos transmittere ad meum ama-
tum.—9. B, a amar.



Art Amativa 289

I

Ventat differencia

668. Qüestió. Donzelles d amor desiraven servir lamic

e lamat, e demanaren a les gents on los porien atrobar.

669. Veritat, dix amor: per que estats en differencia

damic c damat?

670. Demanaren valors honraments e honors a veritat,

qui havia prets aút del amic que' havia venut al amat.

671. Veritat e differencia, dix amor: per que estats en

amar?

672. Demanaren a veritat per que era, en son veriffi-

car, la fí damar.

673. Veritat, dix differencia: per qual natura podets

estar en majoritat damar?

674. Veritat, dix lamic: on havets atrobada egualtat

d amor e damar?

675. Menoritat, dix majoritat: per que volets quel

amat no compre^ la volentat del amic?

Veritat concordança

676. Qüestió. Contrarietat e escassedat, dix amor: per

que contrastats a donar, a veritat,^ concordar e amar?

677. Demanà lamat a son amic si sabia com comença-

va a** amar.

678. Amor, dix lamic: còm poria abastar a mon amat,

damar?^

679. Reys e emperadors demanaren, qui portaven al

amic e al amat los secrets d amor.

680. Al major amic demanaren amors si seren^ ajustats

en la major veritat e concordança.

681. Veritat e concordança, dixeren flors ^ d amors: per

que estats eguals en amor e amar?

1. BMc, quin preu ne hauia hagut del amich qui (M, quem).

—

a. BMc, no uolcts que lamat compre.— 3. A, donar ueritat.—4. B, sente

•.— 5. M, ad amandum meum amatum.—6. A, se «eran.— 7. B, fols.

Amativa» 19-
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682. Estava amor ociosa, e demanaren li amadors on

havia perdut son amar.

Veritat contrarietat

683. Qüestió. Demanaren amadors al amic si sabia ab

quals armes se combatien veritat e falsetat.

684. Dones d amor encercaven lamic, e demanaren a

veritat on languia per amar.'

685. Amors2 demanaren al amat, ab quals vergues fe-

ria e disciplinava^ son amic.

686. Veritat c contrarietat d amor, qui ha partit lo

contrast que haviets e soliets'* haver en amar?

687. Egualtat, dix amor: poriets vos ésser de veritat

e contrarietat?

688. Veritat, dix lamic: vol amor doblar son amar per

ço que contraste a menoritat d amar?

Veritat començament

689. Qüestió. Amor, dix lamic: e no es, en mon amar,

verifficar e començar?

690. Atrobà amar verifficar, e demanà li si I avia co-

mençat veritat^ o començament.

691. Demanà lamic a veritat e a començament: c es

mon amat tan poderós que pogués començar major verif-

ficar e amar?

692. A egualtat d amor^ dixeren amadors si poria essefi

en verifficar, començar e amar.

693. Menoritat, dix amor: volricts vos csscr en majo*

ritat?

Veritat mijà

694. Qüestió. Al mejà d amor demanaren dones d amor,

què^ era fi e compliment d amor.

I. M, amore.— 2. A, amor.— 3. B, deceplinaua.— 4. BMc, que s(

iets.— 5. A, uerjfficat.— 6. BMc, (sense A) egualtat d amors.—7. A, quij
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695. Amor, dix lamic: e poriam donar mon amat ma-

joritat de veritat e damor* c d amar?

696. Amic, dix amor: en qual loc imagines ton amat?

697. Amor, dix lamic: poriam perdre mon amat?^

Veritat fi

698. Qüestió. Amor, dix lamic: pus quem havets donat

a mon amat, havets tant de poder ni tanta de justicia

quem donassets mon amat?

699. Amor, 5 dixercn amadors: per que son en trebaill

lamic cl amat?

700. Veritat e fi, dix menoritat: per quem tenits en

presó de majoritat?

Veritat majoritat

701. Qüestió. Majoritat, dix amor: c poria ésser, en

major veritat, egualtat* damic e damat?

702. Amors valors honraments e lausors^ demanaren

al amic, qui apagava^son amar.

Veritat eguattat

703. Qüestió. Demanaren amadors al amic si en sa

essència 7 podien ésser eguals veritat e amor.

Veritat minoritat

704. Qüestió. Menoritat, dix amor: ab que tollets^ ama-

dors al amat?

éf

I. B, (sente e) porien? donar mon amat maioritat de ueritat d amor :

M, possemne darc meo amato majoritatem veritatis amoris.— j. M, pos-

semne perdcre meum amatum.— 3. BMc, amors.—4. BMc, (sense e) po-

ria (M, possemne) ésser en maior ueritat e egualtat.—5. B, laors c

honraments.— 6. B, qui appaguaua : M, quis extingucret ei.— 7. A,

sciencia— 8. A, cullits.
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Glòria differencia

VcUESTió. Alegrava s amor e cantava, c demanaren li ama-

dors de ques alegrava ni de qui cantava.

706. Amor, dix lamic:^ e ha contrarietat en la glòria

de mon amat?

707. Demanà .1 amic a amor si havia differencia enfre

ell e son amat.

708. Amic, dixeren amadors: e podets vos intrar^ ni

estar en lo cercle d amar?

709. Amor, dix I amic: per que differenciejar es intrat ^

en amar?

710. Valors e honors demanaren a amors, còm estaven

en major amar.

71 1. Egualtat damic e damat, dix amor: e'^còm podets

abastar a mon amar?

712. Amic, dixeren amors: e volriets vos vendre les

paraules que diets^ de vostre amat?

Glòria concordança

713. QuesHó. A la glòria del amat demanaren amadors,

còm hi anaven^ gloriejar amadors.

7J4. Demanaren glòria e concordança a començament,

de que^ començava son començar.

715. Amors, dixeren amadors: quals son los portadors

qui porten lamar del amic al amat?

716. Anava lamic per monts e per plans, e demanava

on poria atrobar gloriejar damar, e sil poria trobar ni

penre,8quil poria comprar.

7J7. Amic, dix amor: saps què^ es lo major amar?

I. A, dix amic— 2. B, (sense e) poriets uos entrar.— 3. A, intrar.—

4. B, sense e.— 5. B, uolries ... dcits.— 6. A, anaua : B. hauien : M, habe-

rent.— 7. A, e de que.— 8. B, pendre usual.—9. A, qui.
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718. Amadors c amors' demanaren al amic, on era es-

tat nodrit son amar.

719. Amadors demanaren a amors, còm estaven en ma-

joritat e en mcnoritat gloricjar e amar.

2

Gloría conírarietal

720. Queslíó. Demanaren contrarietats d amors, per

ques eren ajustades glòries e concordances damors.

721. Contrarietat, dix glòria: per que estats en amar?

722. Atrobaren amadors^ lamic qui plorava e disia,

quil havia desviat de la fín d amar.

723. A majoritat d amor demanaren amadors si hi po-

rien estar* sens contrarietat damar.

724. A glòria e a contrarietat^ demanaren amadors si

egualtat podia ésser en pena e en concordança.

725. Amat, dix amor: per que nodrits amics ab delits

honraments e riquees?

Glòria començament

726. Qüestió. Amic, dixeren amors: e sabs còm glorie-

jar està en començar e amar?

727. Demanaren al amic, de que era^ la veu ab que

cridava a son amat.

728. Començament, dix amor: per que havets comen-

çat gloricjar e amar en començar?

729. Amor, dix lamic: e poria mon amat cessar damar?

730. Gloriar^ e començar tenien pres menorifficar, e

demanà Is amor, per quant^ lo lexarien anar.

Gíoria mijà

731. Qüestió, Demanà lamic a son amar, ^ per que li

1. A, amador c amorós — i. M, in minoritate gloriandi et amandi.—

3. B, amors : M, amores.—4. BMc, si porien star.—5. BMc, contrarie-

tat damar.— 6. M, cujus Cftet.—7. B, glorieiar.—8. M, quousque.—

9. AB, amat?
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aportava de son amat^ treballs languiments sospirs làgre-

mes e plors.

732. Amic, dixeren amors; qui us havia emblat vostre

amat?

733. Amadors demanaren a amors si enfre lamic el

amat poria ésser egualtat d amar e de gloriejar.

734. Sospirs e plors representaven al amic son amat,

c menoritat lo^ celava, e es qüestió si lamat es més celat

que representat.

Glòria fi

735. Qüestió, Glòria e fi, dix menoritat: per que anats

a majoritat?

736. A egualtat de glòria e de fi demanà lamic si I po-

ria abastar de sospirs e de plors' per amors.

737. Menoritat, dix amor: e quèus'^fa amar, pus que

lamic es mort per son amat?

Glòria majoritat

738. Qüestió. Demanaren amors al amic, de que era la

corona que li havia donada ^ son amat.

739. Amic, dixeren amors: e sonse lunyats gloriejar

e majorifficar de menoritat.

^

Glòria egualtat

740. Qüestió. Amic, dix amor: qui us ha vestit de glò-

ria en menoritat d amor e d amar?

Glòria menoritat

741. Qüestió, Demanà lamic a amor si poria haver la

glòria de son amat, amant honraments riquees e les ben-

anances daquest mon.

1. A, intercala nouelles tatxat.— 1. A, sense lo.— 3. M, uírum posset

sufficere suspíriis et ploratibus.— 4. B. (sense e) queus : M, quis te

—

5. B, dada. — 6, B, e son lunyats ... de minorificat ÍM, a minorificare).
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"Di/ferencia concordança

Q.

I

'uESTJÓ. Sospirs languiments làgrcmes e treballs c con-

sirers' demanaren al amic, de qual arbre havia cullides les

flors que portava a son amat,

743. Concordança damor, dix lamic: e poriets vos co-

mençar concordar en amar?

744. Amor, dix lamic:^ c poriets vos haver concordar

en amar sens differenciejar?

745. Demanà lamic a amors, quil havia despertat e li

fasia^ cridar: amat, amat?

746. Concordança, dix lamic: si en vos 'estava amor,"*

haurietsne major concordar?

747. Amor, dix lamic: què naix de vos e de mon sus-

pirar treballar e plorar?

748. A differencia e a concordança damor demanava

lamic si haurien amar.

Dif/erencia contrarietat

749. Qüestió. Treballat fo lamic per amor, e demanà

qui li poria ajudar contra contrarietat damar.

750. Malaut e languit era lamic per amor, e marave-

llavense amors, lamic de que vivia.

751. Saber volgren amors si lamic sabia damar, e de-

manarenli si contrarietat lexcilava^a amar.

752. Amic, dix amor: sabets vos en que pcriria majo-

ritat damar?

753. Amic, dix contrarietat: e per que nom donats

vostre amar?

754. Tant amava lamic, que no^ cuydava amar, e de-

I. BMc. sospirs lagremes e plors treballs languiments e consirs.

— 2. BMc. lamat.— 3 B, el Fahia.— 4. M. amaré,— 5. B, lo accitaua.

—

6. B, que noy.
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manava on es amor, què vist amorj ni per on va amor; c

cridava: amor, amor!

Differencia començament

755. Qüestió. Amic, dix amor: sabs qui compleix ton

amar?

756. En lo vergcr d amor estava I amic, e demanaren li

ab que ayguava^son amar,

757. 3 Demanaren amadors al amic, en quals mars nave-

gava " son amar.

758. Amic, dix I amat: qui illumina ton amar?

759. E com! dix lamic a son amar: e no us poden

abastar^ differencicjar e començar, com vos tramet a mon
amat?

"Differencia mijà

760. Qüestió. No nasqué amarien lo mes de la fi da-

mor, c demanaren li amadors per que era tan magre d amors.

761. Amic, dix amor: on fulla e florex^ e grana ton

amar?

762. Demanaren amors al amic, per quant daria son

amat.

763. Menjava lamat e servia lamic, e demanaren amors

al amic, ab que servia * son amat.

Differencia fi

y64. Qüestió. 'En la selva d amors cassava 1 amic son

amat, e demanarenli amadors, què prenia son austor.^

765. Amors, dixeren amadors:'^ on canta lamic de son

amat?

I. M, et qujs (B, e que) vadit ad amorcm.— 2. A, assaiaua : M, riga-

ret.— 3. h/i, posa aquesta qüestió després de la següent.— 4. A, negaua.

—

5. M, an ergo non possumus (B, podem) facere quod sufficiant.—6. M,
amaré (A. amor) non nascitur.— 7. B, fluUa floreix.— 8. A, per quant
daria.— 9. B, caçaua (A, cessaua) lamich son amat e demanaren amors
(M, amores) que (A, qui) prenia son tztor.— 10. B, amors.
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y66. Maravcllavense amors del amic, per que no ana-

va presicar per totes terres:' amar amar!

Differencia majorital

'j^'j. Qüestió. Demanaren amors a amadors si sabien

on estava major differencia d amic e d amat.

768. Differencia, dix amor: volriets vos ésser en ma-

joritat damar?

Differencia egualtat^

769. Qüestió. Amic, dix I amat: quit ha oberta la porta

del celler d amor on beus amor amor?^

Differencia minoritat^

770. Qüestió. Demanaren amors al amic, de que era la

erba que cullia al cavall de son amat.

Concordança contrarietat

V^UESTió. Demanà lamic a son amat, per que^ sostenia

que fos contrarietat.

772. Al amar, fill del amic e del amat, demanà amor,

qual de sos linyatges es pus^ honrat.

773. Còrrec amar al amat e al amic, e demanà li amor

qual damdós^ lavia enans abraçat e besat.

774. Amadors damor demanaren a dones damor, quis

podia menys estar damar, oi amic oi amat.

775. Amic, dix amor: pots tant devallar per desamar,

com pujar per amar?

776. Demanà amor a concordança, en quina manera

ella vencia contrarietat en amar.

1. B. marauellen se amors... per totes terres pricar.— 1. B, manca

la rúbrica.— 3. M, bibis (B, beues) amorem.—4. B, egualtat.— 5. A, e

per que. —6, B, linatges es plus.—7. B, dells dos.
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Concordança començament

777. QuesHó, Amic, dix amor: per que dorms' e no

contemples ton amat qui no dorm?

778. Demanà I amic a son amat si avia misericòrdia e

pietat ab que! consolàs e esperança li donàs.

779. Concordar començar c amar, dix lamic: e que

fayts^ e nous ajustats? E ja son més amats diners, pa c vi,

carn, draps, fills, ^ castells, ciutats e honraments, que mon
amat!

780. Plorava c planyia lamic, e tirava sos cabells e

pelava sa barba^ e rompia sos draps, e desia a les gents:

Senyors, es neguna cosa tant poc amada com mon amat?

781. Contricció e consciència, on ets, ni què feyts?^

Lo mon se pert, e peccat qui es més amat^ que mon amat!

Concordança mijà

782. Quesfió. Ujàs^ lamic damar, e dix a son amar, pus

que languia, per que vivia e no moria per amor.

783. Demanaven amadors a amors,^ qui era pus objec-

tat a amar, o lamic o lamat?

784. Clamava s lamic del mal d amor, e demanava quil

tenia pres e ligat que no pogués amar a sa volentat.

785. Concordança damor, dix lamic: per que^ parlats

ab menoritat, de mon amat?

Concordança fi

786. QuesHó, Car lamic vesia tan poc concxer e amar,

honrar e servir, lausar e obeir son amat, anava'® com a foll,

e desia a les gents: Senyors, e es res mon amat?

787. Amic, dix amor: e^'has consciència com no fas

j. B, adorms.— 2. B, (sense c) que fets.— 3. A, fils.—4. B, e pelauas

la barba.— 5. B, on sots ne que fets.— 6. M, et peccatum magis amatur.

—7. A, Vgas : B, Viauas.— 8. A, amados a amorós— 9. B, e per que. —
— io. B, loar ... e anaua.— 1 1. B, stnse e.



Art Amativa 299

aquell be que pories a honrar ton amat, e car ton amat no

fas amar' e conèxer a aquells qui noi coneixen el desamen,

e per petites coses lo donen?

788. Amor, dix lamic: los homens qui son en peccat,

han dret en los bens de mon amat?

Concordança majorital^

789. Qüestió. Demanaren amors al amic, còm entenia e

amava son amat.

790. Esguardava lamic en alts monts, on estan^ homens

honrats qui desonrcn lamar^del amic. Plorava lamic e de-

sia: Amor,^ per que sosté mon amat tants mals homens?

Concordança egualtai

791. Qüestió. Amic, dix amor: ames ton amat per sa

bondat o per 1 ésser que tà donat?

Concordança menoritat

792. Qüestió. Demanaren amors al amic, per que ama-

va més comuna utilitat que specífica?

Contrarietat començament

V^uESTió. Amic, dix amor: si vostre amat vos donava

més que nous ha donat^o si us tollia açò queus ha donat,

crexeria o minvaria vostre amar?

794. Demanaren amors al amic si sabia la manera se-

gons la qual fi d amor es repòs d amor e d amar.

795. Amor, dix lamic: per que ets major e mellor per

audàcia que per temor?

796. Contrarietat, dix lamic: per queus fa tan maP
tocar?

I. A. honrar,— i, B, tense rúbrica.— 3. B, stauen.— 4. B, lamar?:

AMc, lamat.— 5. M. dicebat ad amorem.— 6. B, dat.— 7. A, tamal.
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797. Homens ociosos demanaren al amat sis porien

salvar per poc amar.

Contrarietat mijà

798. Qüestió. Amar, dix amor: ab que vencets e pre-

nets contrariar?

799. Demanà lamat al amic, a qui havia comandat son

amar.

800. A egualtat d amor demanà lamic sis concordava

mils ab concordar que ab contrariar, en amar.

801. Males costumcs falsies e tracions, dix amor: qui

us ha' meses en amar?

Contrarietat fi

802. Qüestió. Concordança d amor, dix lamic: qui us fa

estar sens amar?2

803. Amic, dix amor: sabs qui fa desesperar^ los mals

homens, de ton amat?

804. Airar volia lamat son amic, e sís volia far lamic

son amat, tro que amor cridà e dix: A! qui met malvolença

enfre lamat el amic?

Contrarietat majoritat

805. Qüestió, Amic, dix amor: què fas com as offès*

ton amat?

806. Demanaren amors a amadors si sabien còm per-

dia lamic son amat.

Contrarietat egualtat

807. Qüestió. Encontrà lamic .j. home foll per riquees,

c cridà lamic e dix: A, a ! e per que no cncontrí^ molts

homens folls per amor de mon amat?

1. A, falses c tracions ... queus han.— 2. A, sens en amar.— 3. BMc,
amor dix amich saps qui fa despertar (M, dcsperare).—4. A, offendut.

— 5. A, ha A ... encontri : B, ha ha ... enc•ntre.
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Conlrarietat minorítat

808. Qüestió. Contrarietat d amor, dix concordança da-

mor: c per que arnats més mcnoritat d amic e d amat, que

majoritat?

Començament mijà *

V^uESTió. Amic, dix amor: com cts^ temptat, on fugits a

pcccat?

810. Honor honrament^ reverencia e amor, dix lamic:

qui us tolien a mon amat?

81 1. A vicis e peccats dix lamic: z^ per quem lunyats

de mon amat?

812. Amic, dix amor: e per que amats més paupertat

que riquees?^

Començament fi

813. Qüestió, Dones d amor demanaren al amic si en

son amar podien estar finir e començar.

814. Amic, dix amor: poria vostre amat vestir des-

egualtat de començar e infinir en amar?

815. Demanava^ amor al amic per que havia creades

les neyres^ e les mosques son amat.

Començament majoritat

816. Qüestió. Amors e amadors demanaren al amic si

amava que en son amat fos major amar.^

817. Majoritat e menoritat, dix lamic: e qui us pot

atènyer en amar?

I. B, contrarieta miga.— 2. B, sots.— 3. B, honrament honor: M,
honorificcncia honor.—4. 8, sense 6.-5. B, (sense e) per que ... pobrea
que riqueses.— 6. B, demana.— 7. B, puces.— 8. BM, maior amor.
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Començament egualtat

818. Qüestió. Amor, dix lamic: e on està major amar?

Començament minontat

819. Qüestió. Demanà lamic a començament, còm podia

començar menoritat damar.

Mijà fi

V^UESTJÓ. A la fi d amor demanà lamic si volia ésser en

major amar?^

821. Amic, dixeren amors: ab que proporcionats e or-

nats vostre amar?

822. Engüent damor demanava lamic a vendre, car

sanar ne volia son amar. 2

Mijà majorilat

823. Qüestió. Demanà lamic a mejà si havia mejançar,

car multiplicar ne volia son desirer^ en amar.

824. Amic, dix amor: qui dona lausor de vostre amat?

Mijà egualtat

825. Qüestió. Demanaren amors a amadors* si porien

atrobar egualar que^ fos damor e damar.

Mijà minontat

826. Qüestió. Amic, dixeren amadors: per on va ^ amor

a vostre amat?

1. A, en amor amar.— 2. M, Amicus quacrebat ab amore utrum ven-

deret unguentum quia cum íllo volebat sanaré suum amaré.— 3. B, rai-

gancer ... desig.—4. A, amors amadors.— 5. B, egualtat qui : M, aequa-

litatem quae.— 6. M, per quam viam trànsit.
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Fi majoritat

VJuESTió. Amat, dix lamic: porietsmc egualar' ab amor,

en vos amar?

828. Amic, dix amor: sabcts per que lamat eleig, de

.ij. homens,2 la .j. a amar?

Fi egualtai

829. QuesHó. Finir e amar, dix lamic: porictsvos egua-

lar a servir e loar mon amat?

Ti minotitat

830. QuesHó. Demanà lamic a menoritat si en ella era

fi damar.

Majorital egualtat

V^UESTió. Demanaren amors a amadors si sabien com se

fasia major egualtat^ damic e damat.

Majorilat minoritat

832. Qüestió. Amic, dix amor: es peccat major meno-

ritat?

"Egualtat minoritat

vJuESTió. Amic, dix amor: c ha us fallit vostre amat dc-

puxs que laguès amat?

JC

I. A, eguallar, aqui i a la qüestió 829.— 1. B, sabets uos ... clig dos
homens — 2. B, se faya egualtat.
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11

jN aquesta part se dona doctrina com hom sapia

aplicar les qüestions a les diffinicions regles

condicions e figures. On, a donar doctrina c

pràtica,2 prenem .xx. qüestions daquelles que ja havem di-

tes, e sobre aquelles donam regla e doctrina com hom
sapia solre les altres qüestions;^ car segons la manera que

tenim en solre les .xx. qüestions, ensenya la art quc^ hom
sapia solre les altres qüestions.

2. De les .XX. qüestions, les .ix. naplicam a la pri-

mera figura e .ix.^ a la segona figura, portant sobre cascun

començament desta amancia, una qüestió; e la .xix." qües-

tió portam^ sobre la terça figura; e la .xx.* sobre la

.iiij.* figura.

3. 7 A cascuna de les .xviij. qüestions donam .iiij. pa-

ragrafis: lo primer es de les primeres diffinicions; lo segon

es de les diffinicions segondaries;^ lo terç es de les regles,

aplicades a elles les^ diffinicions; lo quart paragrafi es de

condicions.

4. A ]a .xix.* qüestió donam .iiij. paragrafis sobre

.iiij. condicions ab les quals preposam solre aquella qües-

tió. Aquestes .iiij. condicions son significades per la cam-

bra que preposam penre de la terça figura, ab les quals

preposam solre aquella mateixa qüestió.

5. A la .XX.* qüestió preposam donar .iiij. paragrafis

sobre .iiij. condicions significades per la cambra que pre-

posam elegir en la quarta figura; e car nos prolixitat es-

1. B, de la segona part que es de qüestions.— 2. B, patrica.— 3. B,

les qüestions altres.—4. M, quomodo.— 5. B, e les .ix.—6. B, c la de-

nouena qüestió porta.—7. B, sense calderó.— S. B, secundaries.—9. A,

a eles les : BMc, a les.
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cusam no trametem estes dues' qüestions a diffinicions,

jassia que per aquella manera pusquen ésser soltes per

diffinicions, que seran soltes les .xviij. qüestions.

^

6. 3 La primera qüestió portam sobre bondat, segona

sobre granea, e axí per orde successivament, per tots los

començaments. En est procés se dona doctrina del discur-

riment de la art e de ligament denteniment c de volentat."*

7. Segons aquest procés vol la art que, posada la

qüestió, sien posades les diffinicions e la regla o regles e

condicions,^ e que la conclusió sia concordant ab les diffi-

nicions regles condicions, segons que ja dit havem.

De la primera qüestió

/\mor demanà a bondat si era Deus, car molt desirava

que Deus fos, per ço que més pogués amar.^

1. Bondat es açò per raó de la qual bo fa bo, c açò

en tant, que bona cosa es ésser e mala cosa es no ésser.

Amor,7 dix bondat: si Deus es, de son ésser nos segueix

mal, car de infinit be e infinit gran e eterna], impossible

cosa es que sen seguesca mal, ans se segueix, si Deus es,

infinit be e infinida granea e eternitat.^ On, enaxí com se

cove que' si Deus es, que sia infinitat de be e de granea

e de eternitat, enaxí se cove de necessitat que si Deus

res no es, que sen seguesca infinitat de mal e de poquea

e de privació de eternitat e de menoritat de'® granea. On,

com sia impossible cosa que sia infinitat de mal ni de

malea poquea e privació, car si ho era, neguna cosa no

fon anc ni es ni serà, la qual cosa es impossible, car per

1. B, prolixitat squiuam no trametem aquestes dos (A, afegeix diffi-

nicions tatxat).— 1. B, puxcn ésser... deuuhit qüestions.— 3. A, sense

calderó.—4. B. del ligament del enteniment e de la uolentat.— ç . B, sien

oosades les qüestions e la regla e (M, et) les regles e les condicions.—

6. BMc, afegeix S.* et sic de ceteris.— 7. A, amex.— 8. A, e en eternitat.

— 9. BM, ometen que.— 10. A, e de.

Ama«va - 20»
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espericncia havem que son coses estades e son e seran, e

per açò es manifest que Deus es, lo qual vos, amor,

arnats, desirats,' e deill havets tot quant havets. Encara

vos dic més, amor, dix bondat, que si Deus res no es,

molts mals2 e moltes falses e asirablcs coses sen segueixen,

axí com la mia difíinició que es destruída; car bona cosa

es que Deus no sia, supposat que Deus no sia, car si fos,

seguiriensen^ alguns inconvenients en natura, los quals

natura no sosté que sien; e per açò'^ Deus no es ni pot

ésser, la privació del qual es bé e son ésser es^mal, e en

axí seria mala cosa ésser e bona cosa no ésser, pus que

sia ben, ésser finit be, e fos mal, ésser infinit be; e encara

ques seguiria, si Deus res no es, que lo mal fos amable c

lo be asirable, e que major mal fos més amable que me-

nor, e menor be que major, e mort que vida, e tristicia

que gauig,6c no ésser que ésser; e axí de les altres coses

semblants a aquestes. E encara, amor, dix bondat, se

seguiria contradicció si Deus res no era; car, segons que

dit havem, bona cosa es Deus ésser e mala cosa es Deus

no ésser, c enaxí convertirsien^ be e mal, e ésser e no

csser, e, per consegüent, granea e poquea, e eternitat e

privació, e axí dels altres començaments. On, com totes

aquestes coses, e moltes daltres, se seguirien si Deus res

no es, es manifest que aquell Deu que encercam,*es. Molt

plagueren a amor les paraules que li hac dites bondat, e

sentís vertut e força a amar bondat granea c eternitat en

son amat, e dix amor a amar: Amats vostre amat, pus

que es, car bona cosa e gran cosa es amar tan alt e tan

noble amat.

2. Bona amor es aquella per la qual bon amorós fa

amorós bo. A bondat granea eternitat^ dix amor: E

1. M, dcsíderas amaré.

—

2. B, cor (M, quia) si deus ... mots mals.

—

3. B, sots posat ... seguirà sen.— 4. B, manca c per aço : M, et si — 5. M,
privatio ejus est bona et suum esse esset (B. seria).— 6 B, goig— 7. B,

conuertíriense.— 8. B, qui encerquam.—9. M, O bonitas magnitudo et

aeternitai (B, e a eternitat).
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que valria tot quant es si Deus res no era? Car si Deus

no es, tot quant es, es finit e termenat, c no es neguna cosa

que sia infínida: don se segueix que sia bona cosa an>ar

ben finit e desamar ben infinit; car pus que Deus no fos,

segons natura de raso, no es amable, ans es desamable, car

açò qui no es ni ésser' no pot, no cove ésser amat, e enaxí

segueixse que en mi amar sia per amar ésser finit en

bonea granea e cetera,^ e que desamar hi sia per desamar

ésser infinit en bondat granea eternitat; don se seguiria

que yo fos mala e fasent asirós' mal, e que no fos bona

amor per la qual bon amorós fa amorós bo. Açò yo,

dix amor, no poria sostener, que més fos mon asirar

que mon amar, car mon enemic seria major que mon
amat;^ ni ja ab vos, bondat, nom poria concordar;^ ni vos,

granea, sobre aytal condició nom façats gran en amar ni

en desamar, car on major me faríets, més me farícts des-

amar que amar; ni vos, eternitat, no sostingats,^ car si

Deus res no es, ni vull^ ésser ni amar ni desamar, e més

amara 8 que no fos, que com só, ni d aquí avant ni vos ni

bondat ni granea ni mi mateixa no vull amar; enans, pus

que axí es, si Deus res no es, tot cant es vulJ desamar, e

en dolor e en tristicia vull viure e estar tots los jorns de

ma vida.

3. Plorava sospirava e planyia lamic cant supposà'

que Deus res no fos, e dix aquestes paraules: Ah ah,'Oe

com gran mal es si Deus res no es! car tot qu«nt es, es

be c mal simplament, enaxí que be es mal c mal es ben;

car pus que Deus no es, bo es que no sia, car no cove

sotsposar que ço que no es ni ésser no pot,'* pusca ésser

be; ni no podem sotsposar que no fos bé ésser Deus, pus

que fos infinit en bondat granea eternitat, e les altres; ni

1. B, e qui etser. — 3. A, manca ester finit ... e cetera.— 3. B. e faetit

yro».— 4. B, tmar : M, amicu».— 5. B, acordar.— 6. M, nec ... me sua-

ífneaa.— 7. B, ne no uuH.— 8. B. amar : M, volo amaré.— 9. B, com sota

poia.— 10. AB, ha ha.— j j. B, ne ea«cr pot.
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encara raó no cossent^ que la privació de Deu no sia mal,

car molts de mals sen seguexen, enaxí que no es vida

eterna si Deus res no es, ni negun home no es guasardo-

nat^de negun be que faça, ni es feyt simplament a ncguna

bona ni 3 gran ni durabla fi; e tot açò es mal. Emperò totes

aquestes coses serien males si Deus es, car per açò no

es Deus, que negunes coses no sien"* males e que lurs

contraris sien bons, e enaxí, pus que^ be es mal e mal es

be, c be seria que Deus fos e maldes car Deus no es,

segueixse que les dues diffinicions no poden caber ni

estar en la primera regla ni la regla en elles,^ la qual cosa

es impossible: per la qual impossibilitat se prova de ne-

cessitat que Deus es. Al qual Deus, dix lamic, vull fer

reverencia e honor tots los jorns de ma^ vida, c síus façats

vos, bondat granea e duració, car per ço que^ ell es, sots

vos, bondat, disparada de malea, e vos, granea, de po-

quea, e vos, duració, de privació, e yon só^^en esperança

daver glòria perdurabla,

4. Tant amava e desirava lamic la bondat granea

eternitat de son amat, que per la sua amor se concordaven

bondat granea eternitat a ésser una essència e natura^* e

.j.*cosa mateixa en nombre, en lamic e en lamat. Consi-

rava lamic unitat de bondat granea eternitat, enaxí que

una mateixa cosa sien en nombre, e una essència e natura

sien totes tres, e .j.* mateixa essència e natura sien en

lamic e en lamat. Aquesta tan gran unitat, dix lamic, es

en mon amat, si Deus es, lo qual Deu es aquell amat que

yo tant desir amar conèxer honrar e servir. Aquesta fan

gran unitat res no es si Deus no es, car no es negun ens

qui la pusca haver sinó ens ^^ qui sia infinit en unitat de

bondat granea eternitat; c açò es infinitat de bondat

I. B, nou consent.— 1. B, ne nengun hom es reguardonat.— 5. B,

omel ni.— 4, B, que aquestes coses sien : M, eo quod ísta sint— 5. A,

sien mals (mals tatxat) bons e en axí que pus que.— 6. A, repeteix seria

que deus fos e mal. — 7. A, ells.— 8. B, de la mia.— 9. B, com.— 10. B,

yo ne son.— 1 1. B, essència a ésser.— 1 s. B, cnts ... ents usuat.
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granea eternitat e de unitat^ damic e damat. On, si priva-

ció daytal unitat es, ella ^ es major mal que tot lo ben de

totes^ quantes unitats son, e es major grandea de privació

que totes les granees"* dels éssers qui son, e es major

privació a eternitat^ quel ésser en que es; car aytal priva-

ció de unitat^ es infinida, e lesser oppòsií de la privació es

finit; e encara, que es infínida imperfecció a bondat granea

eternitat, que la una no sia laltra, car gran viltat es a

bondat^ que no sia per sí mateixa gran e eternal, et e

converso, e gran mal c poquea e deffalliment de duració

es de totes tres; e bondat més deffall a granea e a eterni-

tat cant no es raó que sien* ella mateixa essencialment, que

no es la perfecció que han per ella accidentalment en açò

que per ella' son bones per accident; e açò mateix se

segueix de granea e de eternitat; e encara, que la unitat

de bondat granea eternitat es més amable disparadament

de essència e natura, que estants elles una mateixa essen«

eia e natura; car açò que es, es més amable que açò que

no es, e pus ^<* més es amable, cove que natura consenta

que més sia amada. Açò, dix lamic, yo no sent^^ en ma

natura damar, ans ne sent tot lo contrari; e enaxí ha en

mi natura a més amar la unitat de bondat granea eternitat

qui no es, que aquella qui es; e enaxí covenria, si Deus

res no es, que yo amàs més per açò que no es, que per

açò que es, segons cors de natura: e açò es impossible e

contra cors de natura e contra ésser e perfecció, e priva-

ció e imperfecció, com sia açò que bondat granea eternitat

se concorden ab ésser e ab perfecció, c lur oppòsit ab

privació e ab inperfecció. On, per totes estes coses, e

per moltes daltres, se prova es manifesta que Deus es

de necessitat, per ço que '^ los inconvenients damunts dits

I. BM, manca t de unitat.— a. B, la.— 3. A, totcf les (les tatxat):

B. manca.— 4. B, Ica granea. -5. M, privatío cternitatít.— 6, B, de cali-

fat,— 7, A, bonda.— 8. A, »ia.— 9. BMc, ellc».— 10. B, plua : M. quia.

— II. B. (tcnte yo) n© o icnt.— la. B, p«r que.
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nc sen seguesquen, c per ço que la primera condició de

bondat granea damunt dita, pusca estar èntegraj la qual

seria destruïda si Deus res no es. Es, donques, Deus, dix

I amic, e vos, amor, esforçats vos a amar, car per son ésser

podets aytant més amar, com poriets^ menys amar si no

era. Aquest Deu es .j.* bonea granea eternitat qui son

.j. Deu, e cascuna es laltra, -e per açò es Deus bo gran

eternal infinidament, en lo qual no ha mas^ .j.* essència c

natura de bondat granea eternitat poder, e les altres;"* e car

aquest Deus es, sen segueix als seus amadors alegransa

c confort, c de la altra vida eternal esperança, e amor

d amic e d amat.

De ía segona qüestió

VIranea demanà a amor si amava tant lo obrar^ de eter-

nitat, com I estar de ella.

I. Granea es açò per que bondat eternitat o dura-

ció,^ c les altres, son grans, e granea ^ comprèn totes les

cstremitats dels éssers. E com, granea! dix amor: si yo

no arnava^ aytant la obra que ha eternitat en sí matexa,

com la sua existència mateixa, seguirsia que vostra "diffi-

nició e la mia fossen destruïdes, car no seriets vos rahó per

que eternitat fos gran en obrar, mas en estar tan solament;

ni no seriets raó^ que mon amar fos gran, car deffalliment

damor es amar més la existència de la cosa que la agencia,-

e açò majorment en eternitat, com sia açò que en eternitat

sien coses eguals sa existència e sa agencia en quant soi

una cosa matexa convertiblament. On, si vos no ets aytant

gran rahó com en eternitat ^^ sia aytant amable eternar com

I. B, cntrcga — a. A, porien.— 3. A, mes.— 4. BMc, granea c c. (et

cctera).— 5. B. 1» obra — 6 B, c eternitat e duració — 7 A, manca c

granea —8. B, aymaua.— 9. B, uos raho — 10 A, no ets aytant gran com
c$ eternitat : B, no sots aytan gran raho com com en eternitat.
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es* eternitat mateixa, c que a mi no façats egualment amar

eternitat e eternar, deffall vos de^ bondat, car mala cosa

es en vos privació de magnificar, c vos deffallits a bondat

que no magnificats son^ bonifficar; e açò mateix se segueix

de poder e de mi e de ma soror saviesa, e les altres, c en

axí neguna no dona a 1 altra sa substancial'* semblança: on

scn segueix inperfecció infinida, cnaxí com sen seguiria

perfecció infinida si aytant donavets de vos matexa a mon
amar com a mon estar, pus que som^ totes cguals per

essència e natura en lamat: per que yo amor, dic a vos,

granea, que molt me fets maravellar com me fets aytal

demanda, e d aquí en avant no lam façats, car yo só aquella

amor enaxí complida en amar, que aytant ame^ eternitat

per son obrar com per son estar.

2. Gran amor es aquella que es luny a poquea

damar. Clamàs amor al poder damor, de granea damor,

car li havia feyta aytal demanda. Poder amic, dix amor, c

com se cuyda granea que yo no ame, en mon amat, aytant

la sua eternitat per eternar, com leternar per la' eternitat?

car aytan bona cosa es que eternitat sia per eternar, com

per ésser açò que es, c coven que granea, ques que ella

se digua,® faça aytant gran son eternar com' la eternitat,

car si no ho fasia, ja no seria gran amor qui fos luny a

poquea damar; car pus que yo amàs més eternitat que

son eternar, covenria que en mon amar fos poquea, pus

que amàs més una cosa que altra en mon amat. Bncara

vos dic que si tant serà que yo amàs^^més eternitat que

eternar, aytant com granea me faria més amar eternitat

que eternar, aytant me faria desamar granea de eternar:*^

car enaxí com granea me fa amar infinida eternitat en

I. BMc, com la.— 1. B. sense de— 3. A magnifícas son magnificar

(aquest mot tatxat).—4. BMc. sor (A, scror) sauiea e de Jes altres e axi

nenguna no dona ca substancial.— 5. A, son.— 6. B, daqui auant ... car

yo son ... tan compMda ... que tant am — 7 A, sense la. 8. B, ella diga.

— 9. A, en.— 10. B, us dich mes que si tant serà que y amas.— 1 1. M,
magií amarc (B, mes amar) paruitatem ipsiua aetcrnarc.
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bondat granea, enaxí me faria amar finit e poc eternar, e

encara' finit que no volria que neguna cosa fos més poca^

en bondat ni en granea, e les altres, que eternar. Açò, dix

amor, yo no faria ^ per neguna manera, ni vos, poder, no

mo devets cossentir,** car vostra diffinició seria destruïda

si no podiets tant que granea me fes aytan gran en amar

com en estar, en amant aytant 1 obrar ^ de eternitat com

ella mateixa.

3. Saviesa, dix amor: e no sabets qual demanda mà
fcyta granea? Ham demanat, segons ço que m demanà de

eternitat, si am^ aytant son obrar com son estar. Açò no

es àls mas^ quem demana si la am aytant per sa semblança,

]a qual me dona, com per açò que ella es. E com, saviesa,

se pot pensar granea que yo la ame per la segona in-

tenció, e ame la semblança quem dona per la primera

entenció?* car si ho feya, mon amar ja no seria gran en

bondat, ni leyal no seria, ni en vos, saviesa, yo non

amaria tant vostre estar, quant ^vostre obrar; e enaxí se-

guirsia que la vostra fi fos per ço que^ donassets vostra

semblança, c no per ço que sots, c seria vostre entendre

per la primera entenció e vostra existència seria per la

segonda. Açò mateix se seguiria de mi e de mon amar, c

enaxí seria tot perdut, c la segona regla seria destruída, en

axí que tot quant se diu de ella e de la diffinició de gra-

nea c de mi, seria fals; per que yo responc ^®a granea c a

vos, saviesa, ho dic, c a tots los altres començaments desta

art, que aytant ame lo obrar de eternitat com son estar, e

son estar com son obrar, e sím fas de vos e de bondat,

e de les altres, e anc per negun temps no pensé^^ falsia ni

barat vés ^^ granea ni eternitat, ans los tenc enaxí leyal e

sancer mon amar, com faç a mi mateixa.

1. B, c encant : M, et in tantum.— 2. A, petita : B, pocca.— 3. B, po-

Tia : M, possem.— 4. BMc, no o deuets consentir.— 5. bMc, tant la

obra. — 6. B, que ma demanat de eternitar si ama.— 7. B, als si no.— 8.

BM, om*Un entenció.— 9. B, com.— jo. B, respon. — 11. B, per null

temps no pcnti.— la. M, neque paravi contra.
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4. Granea d amor no pogra abastar a eternitat damor

si eternitat fos' mes amabla per raó de son estar que de

son obrar. Amor, dix saviesa: segons ques recompta en la

primera condició de granea e de eternitat, eternitat es tant

amabla per obrar com per estar; car si no ho fos, ja vostre

amar no pogra abastar a amar eternitat, axí com mon saber

qui no poria^ abastar a entendre eternar com eternitat,

pus que eternitat fos més scibla^ que son eternar. On, en

axí com vos amariets més eternitat que son eternar,'* en axí

covenria que yo entenés^ més eternitat que son eternar,

don se seguiria que la entenés en part ociosa e en part

obrant; c açò seria tan gran mal e deffalliment en mon
entendre, que no poria abastar a entendre la infinitat de

eternitat, la qual en mon entendre no seria infínida. E
encara vos dic, amor, que si la existència de eternitat era

més scíbla que sa agencia, que no seria infínida en sí ni

en^ bondat granea, e les altres, car sa obra àuria limitació

e sa ociositat seria privació de bondat, e seria mal e

poquea; e en axí seria finida en bondat granea, e les altres,

e sí us seriets vos e yo e totes quantes coses son en vostre

amat e en mon entès;^ per queus dic que raó havets que

de granea vos complangats car vos ha feyta tal^ qüestió.

De la Mj* qüestió

L/EMANXlamic a amor, per qual natura durar podia abas-

tar a començar amar.

1. Duració es proprietat per rahó de la qual duren

bondat granea poder,^els altres començaments. Amic,

dix amor: segons la diffinició de eternitat podets entén-

I. B, fac— 2. B, saber no pogr».— 3. B, sceyble usual..—4. A, anti-

cipa don se seguirit tol tatxat.— 5. A, entengués.— 6. A, ni en si en : B.

en si ne en.— 7. A, entendut.— 8. B, quan (M, quae) uos ha feta »yt»l.

— 9. BM, om$f9n poder.
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drc la natura per la qual durar pot abastar a començar

amar; car en açò que eternitat es açò per que duren bon-

dat granea poder, e Ics^ altres, es lo durar que ban bondat

granea poder,2 obra de eternitat, car sots raó delia duren,

enaxí com sots raó de bondat son bonifficades granea po-

der, e les altres, e^ enaxí com sots raó de saviesa son

sabudes, c sots raó de mi son amades; car cascun de nos

nos donam los uns als altres nostres substancials semblan-

ces,"* e per açò pot durar abastar^ a començar amar, estant

durar actu de^ eternitat en bondat, e les altres; e encara,

que yo ame que mon amar duré en començar per ço que

jo no cesse d amar, car si no durava en començar, pus que

hagués amada .j.* cosa, no la amaria; mas car mon amar

dura en bondat granea eternitat, yo he mon amar en co-

mençar e no pusc cessar damar, lo qual cessament àuria

si mon amar no durava en començar. On, per raó d açò,

depuxs que yo ame alcuna cosa, tota hora la am per raó

de la natura queus he dita, e vos amic, esforçats vos d amar

per ço que pusca durar en començar vostre amar.

2. Durabla amor es aquella en la qual duració fa

durar bondat granea poder, e les altres. En aquesta

diffinició de durable amor podets vos, amic, dix amor, co-

nèxer que durar pot abastar a començar amar; car pus que

duració fa durar, en amar, ^ bondat granea poder, e les al-

tres, fa durar, en amar, bonifficar magnificar* possificar, e

les altres, e per conseqüent, bondat granea poder. On,

aquesta obra dedins amor, no poria durar sens començar

amar, lo qual amar sia durant en començar; e açò es per

ço car lamat^cs amable el amic es amatiu, e axí damdós

cove exir amar en instant '^e contínuament sens neguna

I. B, els (o íos) passim. — i. A, repeteix c les altres es lo durar tot

tatxat.— 3. A, on : B, manca.— 4. B, caseu de nos donan? los uns als al-

tres ses (M, dat alteri suas) semblances substancials.— 5. A, manca abas-

tar. —6. A, estün durar actu de potencia aquest mot tatxat^— j A, a

•mtr ; M, in amore — 8. A, afegeix durifficar. — 9. A, 1 amant.— 10. A,

en estant.
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I

successió; c car lamar es actu simplament, lo qual cove

ésser influcció' damatiu e amable, cove que sia en ell co-

mençar e durar per ço que pusca estar açò que es sens

alteració e creximent e minvament, e aquesta obra com-

plexen2 bonifficar magnifficar possifficar, e sís fa comen-

çar; car enaxí hi dona començament sa semblança, com fa

bondat granea poder, e les altres. Molt plagren al amic

\ les paraules damor, e dix que ab aquelles paraules poria

ligar sa volentat a bon amar e son enteniment a ver

entejídre.

3. Amic, dix amor: en lo terç paragrafi de eternitat,

on es lo universal compost de les dues diffínicions e de la

tcrça regla, es significat que durar abasta a començar

amarien lo sobirà amat, en lo qual son eternitat granea

bondat poder, e les altres, .j.» essència e natura substan-

cialment sens negun accident. On, diffinit Deu per aytal

proprietat que en ell sien bondat granea, e les altres, la

una laltra, e"* una eternitat mateixa c .j.» essència matexa^

damic e amat, se segueix que durar pot abastar a començar

amar, estants durar començar amar, e les altres, .j.* cosa

mateixa en nombre; mas en i\egun altre ens en qui no sien

una cosa matexa en nombre, no pot durar abastar a co-

mençar .j. meteix amar en nombre qui sia eternal ni infi-

nit; mas segons que sots un gènere son moltes species c

sots specia*» son molts individuus, be pot abastar a alcun

durar universal a començar molts amars particulars, em-

però en temps e en quantitat, enaxí que pus^quel amar

es començat, no pot en aquell nombre mateix començar

per ço car es començat en temps e en successió c en

quantitat, e axf dels altres accidents qui son semblances

accidentals influïdes dels començaments substancials, se-

gons que es dit en la terça^ part damancia.

1. M, influentiam — 2. A, miruamcnt . . complex en.— 3. A, manca
amar.—4. A, e que (que talxal) : M, et quod sint. — 5. B, mateixa essèn-

cia.— 6. BMc, specicf. —7. A, manca que pus.— 8. BM, quarta.
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4. Remcmbrà amor al amic aquesta segona condició

de eternitat e començament: Si en duració no fos durar

duratiu^e durable, ja durar no pogra abastar a la fí

damar.2 Consirà lamic la condició e objectà sa significació

entenent e amant, c dix a^ amor aquestes paraules: Car

duratiu e durable son de la essència mateixa de duració,

durant duratiu"* e durable, persevera durar. On, si en

aquest durar son sustentats començar e amar, durant co-

mençar c amar, e durar es^ eternar magnificar bonifficar

e possifficar, cove que pusca abastar a començar amar e

a la fi damar; car pus que es durar sí mateix substancial-

ment, e es lo bonifficar de bondat e lo magnificar de

granea e lo possifficar de poder, es lamar de vos, amor,

c la fi de vostre amar, c axí^pus que es, no pot deffallir

a ço que es. On, per sa propria raso abasta durar a co-

mençar amar e a la fi damar, e per açò que reeb de bon-

dat abasta de bonifficar,^ e que reeb de granea abasta a

magnificar, e en açò que^ reb de començament abasta

a^ començar, e en açò que reb de vos, amor, abasta a amar.

Molt salegrà amor com hoí dir al amic tan subtils parau-

les, e desirà que son amat hagués molts daytals amadors.

De la .iiij.^ qüestió

/\mat, dix lamic: pot tant vostra amor damar, com vostre

poder de poder?

1. Poder es açò per que bondat granea duració, e

les altres, poden estar e obrar. Amic. dix lamat: en home

pot més poder de poder, que amor d amar, ^^ car poder es

raó per que amor pot estar e obrar; e^^ enaxí com amor qui

1. B. de duratiu.— 2. M, ipsi principiaré in fine ipaius arnaré.

—

3. A, elideix a.—4 A, de duratiu.— 5. A, (iense e) durar es : M, et du-

raré quae sunt.— 6. A, en axi.— 7. M, ipsi bonificaré.— 8. B, e en que:

M, et per id quod— 9. A, elideix a.— 10. B, pot mes poder que amor
damar: M, potestas magit potest de aroarc quam amor. — 1 1. BM, tensi e.

I
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es açò per qu€ * poder ha semblança d amar, car los uns

començaments donen als altres lurs semblances, segons que

ja es dit en la terça distincció, e car poder dona sa sem-

blança a amor, pot amor, sots raó de poder, haver amar,

ío qual amar ha simplament per sí mateixa; mas sots raó

de poder lo pot haver e ha poder denjenrar amar, mas

poder no ha poder d amor, ans là per sí mateix, ^ mas que

amor es al poder subject com pusca en amor c en amar:

per que respon ^ a vostra demanda, e dic que major poder

ha poder de poder, que amar"* d amar. Aquest poder qui

pot de poder, es lo poder substancial, qui es part de fa

substància, qui pot de son poder accidental, ab lo qual pot

en totes les parts de la substància segons que es^ propor-

cionat ab aquelles parts e segons que les parts son pro-

porcionades a rebre la semblança de poder; e d açò se se-

gueix, segons cors natural, potencia hàbitus e actu; car

segons que les parts son apparellades a rebre^ la semblan-

ça de poder, 7 està en aquelles parts la semblança de poder

en potencia, e en lo poder substancial qui tramet a aque-

lles parts sa semblança, està son® poder accidental habi-

tualment, e del hàbitu^ e de la potencia hix lactu en obrar

e en estar, com^^ amor ha en actu amar. On, aquesta obra,

amic, dix lamat, es, enaxí com vos he dit, en vos e en mi

qui som homens, e encara en los àngels; mas en Deu se fa

cn^* altra manera, car en Deu no ha negun accident, e en

Deu son poder e amor .j.* essència, .j.» natura matexa,

c^^.j. nombre es en Deu de poder amor bondat granea, c

les altres, e per açò pot aytant son poder <^de poder>, ^^

com sa amor d amar; car aytan propria cosa es, en Deu, al

poder d amar, com a amor, e a amor possifficar com a

amar,''* pus que la essència e natura de cascú es una en

j. B, es ço que.— 2. B, «ns per si (M, de se) matexa.— 3. B, res-

ponch.— 4. BM, amor — 5 BM, manca ab lo qual ... que es. — 6, B, a

rcbrt repetit.— y A. salta a l'altre mot poder —8 A [esta] en.—9. A,
de habitu : B, del hàbit. — 10. M , sicut — 11. B, per. — 12. B, sense e.—
13. De M.— 14. B, propria cosa es al poder amar com a amor possificar
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nombre. On, per açò se segueix que en Deu no ha quan-

titat ne temps ni loc ni nengú dels altres accidents, e tot

quant es en Deu es actu; e per açò, segons Deu, respon

a vostra demanda, e dic que segons ell, aytant pot poder

de poder,' com amor d amar. Aquest poder, qui en Deu

pot de poder, es lo poder que Deus ha en sa substància,

lo qual dona a amor, e a son amar, enaxí sa semblança,

^

que la fa ab sí mateix ésser .j. poder, .j.* essència, .).* na-

tura, .j. Deu, .j.* deitat. Açò mateix fa a bondat granea, e

les altres, 3 Amor fa açò mateix a poder, e sís fan bondat

granea, e les altres, donant cascuna dignitat a 1 altra sa

propria raó que la fa estar j.* ab sí mateixa en nombre.

Aquesta obra tan alta e tan maravellosa no pot ésser en

neguna cosa mas en* Deu tan solament, e per aytal obra

està Deus diffinit sobre son effectu.

1. Poderosa amor es aquella per la qual bondat gra-

nea duració, e les altres, poden estar en amar. Vos,

amic, dix lamat,^pus que damar vos entrametets, devets

saber la natura damor e de poder damor e de bondat

damor, e enaxí dels altres començaments desta art, car

per aytal saber porets vostra volentat ügar a bon amar.

Amic, poderosa amor qui pot,^qui fa estar bondat granea

en son amar, pot ab poder,^!© qual pren del substancial

poder, ajudant Deu emperò, de bondat granea duració, e

fa les star^ en son amar en quant conceb bo gran e durable

amar, en lo qual amar sajusten tots los poders accidentals

influíts del substancial, los quals son poder de bondat e

poder de granea e poder de duració e poder damor, e les

altres; e car tots ensemps son sots una specia de poder,

concorden se ^ en ésser .]. amar en lo qual es .j. poder sots

raó damor, e altre sots raó de bondat, e les altres; e per

com amar : M, potestat! est íta proprium amaré, sicut amori, et amori

possifficare, sicut potcstati.— i. B, manca de poder. — 2. B, en axi fa (A,

que sa) semblants.— 3. BM, e a les altres saíten ai mot altres que ve.—
4. BMc, ésser sinó en.— 5 A, lamar.— 6. BMc, manca qui pot— 7. B,

al poder.— 8. A, e falsetar.—9. A, concordant sç.
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açò es la amor poderosa en quant fa estar, en son amar,

bondat granca, e les altres. Aquesta amor no es tan pode-

rosa del poder de bondat ni del poder de granea, c les

altres, com es lo substancial poder qui dona tots aquells

poders, car ell es la font e la essència don ixen totes

aquelles semblances diffuses en amar. Molt plagren ^ al

amic les paraules de son amat, e on mes les sentia, mes

se sentia ligar e penre sa volentat a amar, c pregà son^

amat que li dixés més paraules de poder e damor, car

gran plaser hi atrobava.

3. Amic, dix lamat: en la .iiij.* regla es donada^ doc-

trina de generació, e en lo terç paragrafi de poder es )a

dit còm** les .ij. diffinicions de poder sien aplicades a

la regla. On, segons aytal procés porets vos entendre la

qüestió que havets feyta;^ car amor pot cngenrar son amar

sots raó de poder c sots raó de sí mateixa e de tots los

altres començaments: sots raó de poder, en quant amor

pot estar e obrar sots raó de poder; sots raó de bondat pot

engenrar son amar, car lo poder que bondat ha en bo-

nifficar pot haver amor^ a sa obra, amant aquell poder e

concordantlo ab^lo seu mateix en tal manera que roman-

ga bo e açò* que es, e axí de tots los altres començaments,

axí com del poder de' començament, lo qual amor pot

haver en començar amar, lo qual amar amor no poria

començar sens lo poder de començament, en axí com sens

lo poder de bondat no poria amor far bon amar, ni

sens poder de granea, gran amar; e car començament dona

a amor poder de començar, pot amor penre aquell poder

de començament e pot començar amar, e do se n '^ comença

e vén libertat damar e de començar amar e bon amar, e

les altres, en quant amor pot penre lo poder de tots los

I. A, plangrcn : H, plagueren.— i. A, prega a 8011—3. B, se do-

naua : M, dabatur.— 4 AB. com hora.— 5. BMc, per uot feta.—6. A,
•mar.— 7. A, en.—8. BMc, bo ço.— 9. B, del.— >«. A, e dossen : B, e

com se : M, et indc.

I
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començaments e applicar cascun a son amar; e per açò pot

son amar estar e pot amor obrar, e es amor poderosa

com en son amar estíen bondat granea, e les altres; e

açò nos poria fer sens engenrar amar, la qual generació

fa^ amor de sa semblança c de les semblances dels altres

començaments, les quals posa amor en sa semblança, e

pot amor far aytal generació sots raó de poder, e pot la

començar sots raó de començament, e pot lo applicar^a fi

sots raó de fi, e pot en son amar concordar totes les

semblances sots raó de concordança, e romanen aquelles

semblances açò que son e distinctes sots raó de differen-

cia, e es lamar .j. sots raó de mejan, c axí dels altres;

e per açò posa lamar en laltre nombre distinct damor e

dels altres començaments de la substància. Emperò a tota

esta obra de engenrar amar simplament, pot més poder

que amor, segons que dit havem, car si nou feya, seria

destruïda la regla, e sís serien les dues diffinicions, lo qual

destruyment es impossible.

4. ]a lamich no pogra reposar en la glòria de son

amat, si noy pogués aytant poder <(de poder>5 com vo-

lentat de voler. Amat, dix I amic: en la terça condició

de poder e de volentat, que dita havem, es significat que

aytant pot poder de poder, com volentat de voler. Amic,

dix lamat: veritat es segons Deu tan solament, segons que

dit havem, que aytant pot poder de poder, com volentat

de voler, c açò es per la identitat de nombre qui es en lo

poder e en la volentat de Deu; car lamic no poria reposar

en la glòria de son amat sil poder de son amaf* no havia

aytan propriament possificar, cant^ sa volentat voler e sa

saviesa entendre c sa glòria gloriejar, e enaxí de Ics altres,

car seria lo poder deffectiu en obrar si no havia enaxí

propri possificar, com la ^ volentat voler; per lo qual def-

falliment estaria lo poder ociós c passiu, c pcnrien delí

1. A, [fa].— i. B, e pot tpplicar lo : M, et potcst illam applicare.

—

3. D» M.—4. BíV^c, amich.— 5. B, com.— 6. B> omet la.
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semblances volentat e saviesa, en quant poria volentat vo-

ler e saviesa entendre e eternitat durar, e los altres, e en

axí serien formes, e lo poder seria matèria, e per accident

serien poderoses; e car en Deu no ha matèria ni acci-

dent, ni una dignitat no es pus nobla que altra, per ^ ço es

de necessitat aytant poderós^ poder de poder, com vo-

lentat de voler. Aquest poder pot de sí donar poder a

la volentat com haja poder de voler, e a la saviesa d en-

tendre, sens lo qual do volentat no poria voler ni saviesa

entendre, e axí de les altres.

De ta .v.** quesUó

ÎK/Xl poder del amat fasien demandes la saviesa e la vo-

^^lentat: saviesa li demanava per que era scible^ en son

saber; e volentat li demanava per que era amabla en

son amar.

i . Saviesa es proprietat per raó de la qual savi en-

tén. Es saviesa començament universal estès'* en entellec-

tiu c entellegible, entès e entendre.^ E còm, saviesa! dix

podeí": e on se segueix, ni per qual natura, que vos síats

estesa 6 en entellectiu e entellegible, entès e entendre, e

que yo no sia en vos entellegible, e siats vos, sots ma

raso,' poderosa de ésser ayçò que sots e d entendre? car

sens mi no poríets ésser ni entendre, o seria falsa ma dif-

finició. Encara, que segons vostra demanda par que nom
hajats grat del benefici que de mi prenets. Escusàs savie-

sa a poder, e dix que ella no li havia feya la demanda per

neguna mala entenció, mas per excitarlo a fer tot aquell

be que ella sabia^ que ell far podia, car pus que ella sabia

I. B, c per.— a B, manca poderós.— 3. B, demaua ... sceible pattim

(o ceible et mattix que sceibilitat ccibilirat) —4. BM, manca aquest mot.

— 5. A, e entendre e entendut. — 6. B, que uos siats ne per qual natura

•tesa.— 7. A, e aiats uos sots ma raso : B, e ja sots uos ma raho : M, et

et tu sub mea ratione es.—8 B. talta a Valira mot sabia.

Amativa -21'



322 Ramon Lull

que ell es poderós a fer tot^ de be, seguia s que aquella

scíbilitat no fos debades, ans convenia que signifícàs alcu-

na cosa, la qual es^ raó que vengués en obra: Car enaxí

com aquella scíbilitat està en granea de bontat e^ duració,

c les altres, en mi, cove que en vos, poder, dix saviesa,

estía atrestal"* possibilitat de fer be en granea de vos ma-

teix^ e de mi e dels altres. On, per ço que vos aquell tan

gran be e tan noble adugats en actu, vos he feyta la

demanda;^ car gran deffalliment seria de vos, e dels altres

començaments, si aquell be estava en potencia e en hàbite,

e que no vengués en actu, car major seria lo be que seria

en potencia e en hàbite, que aquell qui es en actu si vos

no aduits en actu tot aquell be que en mi es scible segons

granea duració, e les altres.

2. Sàvia amor es aquella en la qual 1 amant sab bon-

dat granea e duració, e les altres, de son amat. Poder,

dix amor: e còm havets poguda repenre^ ma sor saviesa

de la demanda que us ha feyta? e còm vos cuydats vos

que siats en mi amable ni en saviesa scible, estant en mi

vostra amabilitat e en ma sor vostra scibilitat ab granea e

duració^ vertut veritat, e les altres, e que en vos sia ocio-

sitat e poquea d obrar e possibilitat de gran obra? Açò,

poder, dix amor, nos nous ho poriem soffrir' ni vos no hi

devets consentir, car trop gran mal de vos e de nos^^sen

poria seguir. E vos, poder, enaxí com ets gran en sci-

bilitat e en amabilitat, fayts^^ que siats gran sabut e amat,

e obrats aquell be que podets e al qual be vos consent

bondat granea duració saviesa e yo mateixa e vertut e ve-

ritat '2 e glòria differencia concordança començament me-

I. BMc. de fer molt — i. B, era : M, sit.— 3. A, [de bontat] al marge

e : B. de bondat e de. - 4. B, stiga atreta!.—5. B, matexa.—6. B, uos e

yo feta sta demanda. —7. B, rependre.— 8. BMc, de duració.— 9. A, po-

der dix amor nos nous poriem soffrir : B, aço poder dix amor uos no

us o porieu sofferir. - 10. BM, manca e de nos.— 1 1. B, corns sots gran

en sceibilitat e amabilitat fets.

—

12. B, (sense t) yo matexa e (A. a) virtut

veritat.
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jan fi majoritat e egualtat, e ja contrarietat ni menoritat

nous porien contrastar, pus que tuyt ensemps vos hi con-

sentim eus ne pregam, e encara, per ço que^ la diffiníció

damunt dita no sia contra vos; car si vos no fets ço que

podets de be e que sots tengut de fer, ja sàvia ^ amor no

us sabria amat ni ama^ble. On, totes estes paraules e mol-

tes d altres dix amor al poder en tal manera, quel poder

romàs^ vergonyós del repreniment que havia feyt.

3. No sí poc* abstenir saviesa que no dixés a amor,

de poder, estes paraules: Amor, dix saviesa, en lo terç

paragrafi de ma diffiníció se conté que^ de les coses reals

e per sí estants prenem vos e yo semblança^ a concebre

.j. savi amorós concebiment, vos, amor, amant c yo ente-

nent alcun object entès^ e amat, lo qual concebiment cove

ésser feyt ab semblança de bondat granea duració poder,

c les altres. On, si poder, nostre frare, qui es ens real, no

fia aquell be que fer pot realment e actual, e cuyda a mi

satisfer en quant pusc saber açò que pot^ fer, còm satisfa-

rà a vos qui volets que ho faça? Si no ho fa, ni gasardo-

narà' vos qui tant 1 arnats, ni mi qui tant lo sé. Ni còm se

pot pensar poder que yo lo'^pusca tan saber fantàstica-

ment com realment, ni vos, amor, amar? Desconsolada e

irada fon'^ saviesa contra poder, mas amor la pascificava*^

e la consolava, e la mès en esperança de poder que ell

faria tot aquell be que poria segons bondat granea dura-

ció, e les altres

4. Per ço car saviesa e volentat, per raó de poder,

poden estar e obrar, es poder scible e amable en estar e

en obrar, en saber e en amar.^' En aquesta primera con-

dició de poder e de saviesa s estudià poder longament, e

I. BMc, egualtat pus que nos (uos?) ensemps tuyt hi consentim c us

en preganr» e encara que (M, ut;.— 2. B, sauiea.— 3. B. romangt.— 4. B,

nos poch. 5 B, se compte com : M, narratur quomodo.— 6. EMc, sem-

blances. 7. A, entendut.— 8 B. puch— 9. B, si nou fa no gualardo-

nara.— 10. A, la.— 11. B, fo e irada.— la. A, possificaua : B, pascifica.

— 13. B, e en saber c amar.
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consirà que aytant cove saber e amar I amic lamati e sa

obra, com es lamat scible e amable en estar e en obrar,

car si no^ ho fasia, seria defFectiva la scibilitat e amabili-

tat del amat. D on, per raó d açò, dix poder a saviesa c a

amor aquestes paraules: Be conesc que yo só scible e

amable en quant só açò que só e en quant faç açò que faç

ne deig fer, e en quant vos,^ saviesa, havets natura de

saber, e vos, volentat, damar açò que es** en estant e en

obrant; e tot açò mes significat per la condició en que

longament he estudiat. Mas fort só consirós d açò, e a

gran maravella mo tenc, que yo pusca aytant adurre^ en

actu de be com vos, saviesa, lo^podets saber e com vos,

volentat, lo podets amar. Emperò pus que vos, saviesa, lo

sabets, e vos, volentat, 1 arnats, cove que ho faça, car si no

ho fasía, faria injuria a cascú de vosaltres e a ma scibilitat

e amabilitat matexa, e sím faria a bondat granea, e les

altres. Aquest be tan gran e tan alt cove que faça' gran

en unitat de bondat granea, e les altres, per ço que lamat

sia aytant sabut e amat com es scible e amable, e que

haja amic qui aytant sapia com lamat es scible, e aytant

ame com es amable per ço que no si perda granea de

scivitat e amativitat e de scibilitat e amabilitat^ ni honra-

ment damic ni damat. On, daytal obra, dix poder, be

men sent proprietat e natura, en quant de mi es, mas

cove que mi ajuden bondat granea duració e vos, saviesa,

e amor, e les altres, car sens vosaltres, tant es la obra

gran, que per mi mateix tan solament no la poria^ adur a

compliment. Molt plag a saviesa e a amor açò que havia '^

dit poder, c dixeren que totes ensemps e cascuna " per sí

I. B, se studia longament lo poder e considera ... lamich e lamat.

—

a. A, manca no.— 3. BMc, fac ( = faç?) co que fac o aco que desig fer

o aco que he fet (M, quod fcci vel factura sum) en quant uos.— 4. M,
cstis.—5 B. adur.~6. B, sense lo.—7. M, faciam. -8. BMc, e que aytant

ame com lamat es amable per ço que nos perda granea de sceibilitat c

de amabilitat.—9. B. gran car sens vosaltres tot això repetit per mi ma-

teix no la poria.— 10. B, co que hac — 11. A, a cascuna.
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li ajudarien de tot* ço que eren en estant e en obrant, c

aytant com la obra era pus nobla e pus alta, daytant los

era mils apta^ e proporcionada que altra obra que no

fos enaxí alta e nobla. E açò podets vos saber si consirats

en la granea de bondat, e les^altres, e en la bondat de

granea, e les altres, c axí de cascun de vosaltres. "

De la vj." qüestió

Uemanaren al amic si amava la obra de son amat en ay-

tant gran^ granea, com la podia saber e amar.

1. Volentat es proprietat per raó de la qual bondat

granea duració^ son desirables. Pregà lamic granea poder

saviesa volentat que resposessen^ per ell als falsos amadors

qui fan folles demandes, e primerament per la granea, ^ c

dix als falsos amadors aquestes paraules: A mal so ha

tengut lamic car vosaltres li havets feta ^ aytal demanda;

car vejarès li es, segons la diffinició de volentat, que ay-

tant deja amar mi en la obra de son amat e la obra en mi,

com fa poder, e pus que per mi haja '^ aytan gran influencia

a amar, com per poder, e encara per rahó de la obra'* de

son amat, qui es egualment gran e poderosa e desirable

en mi e en poder e en saviesa, e en totes les altres. Don,.

si lamic no amava tant la obra de son amat en mi, qui

son granea, com la pot saber e amar en mi, seguir sia

que sa amor fos deffectiva en amar, en ço que no amaria

tant com poria amar, e seria ociosa en amar sa amor, e

sís seria la sua saviesa*^ en saber; per que yo us responc

per lamic e us dic que ell ama'^en aytan gran granea la

obra de son amat, com la pot saber e amar, car en altra

I. BM, ometen tot.— 2. B, lur era mils alta.— 3. B, e en les.— 4. M,
nostrúro. — 5. B, manca gran.— 6. BMc. c duració e cctera.—7 B, uolen-

tat sauiea que responguessen.— 8. M, et primo locuta est magnitudo.—9.

B. com uosaltres hauets fet.— 10. M. et quia per me habet.— 1 1. BMc,
per la obra.— 12. BMc. saria la sauiea.— 13. B, uos ama.
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manera seguírsenien los inconvenients damunt dits; e en-

cara, que yo faria contra mi e son amat e contra lamic

mateix, si no magnifficava aytant sa amor en amar, com
la possiíicava poder e la clarificava saviesa, e com tots

son en mi desirables en amar^ la gran obra del amat qui

tant desira be en mi e en totes les altres.

2. Desirosa amor es aquella en la qual son amables

bondat granea, e les altres. Consirà poder longament, e

desirà com pogués respondre a la demanda, segons philo-

sofía, esplanant la diffinició damar desirós,2e dix estes

paraules: No so tenga a mal lamic car segons cors de

natura no pot tant amar en actu la obra de son amat en

granea, com la pot saber e amar segons potencia e hàbite

damor; car lamic no pot amar sinó aytant com per mi

haja poder a amar, e yo só major en saber e amar^ que

en amar tan solament; car més influesc^en .ij. ma sem-

blança que en .j.; e per açòs segueix que hom pot amar

açò que no entén ^e pot saber açò que no ama saber,

segons que yo influesc més o menys ma semblança en

.).• potencia que en altra. Don, per açò se segueix hàbite

de sciencia e de caritat, e roman més en hàbite e en po-

tencia de saber e damar, quel amar el saber qui es actu.^

Açò, emperò, es en esta present vida; mas en 1 altra vida

se segueix, per rahó de la^ vertut del amat e de la sut

presencia e clarifficació, que lamic pot aytant amar actu li

obra de son amat en granea, com la hi pot saber e amar^

cor 1 altra vida tota està en actu; e aytant com entesti

vida lamic amarà la obra de son amat en granea, ab qu4

la ame ab bondat duració e ab mi e ab les altres dignitatsj

aytant amarà actu en laltra vida com en aquesta pot sabei

e amar, e més encara, segons que son amat lin^ volrà fei

I. BMc, a amar.— 1. B, spalment la difinicio damor dcsijosa (A, da-
mant corregit amar desiros : M, amoris desiderosi).— 3. B, e yo sol

maior ooder e amar(M. in posse et amarc). - 4. A, influeix.— 5 8.

que entén. 6. B, de saber que lamar que lamar ... que es en actu.

—

yi

A, $en»e la.— 8. A, manca en.—9. A, li.
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gràcia. On, totes estes paraules dix poder, segons la dif-

finició damor desirosa;^ car desirosa amor desira bondat

granea duració, e les altres, en esta present vida, per ço

que hom pusca guanyar gran 2 glòria en laltra, la qual se

guanya successivament en esta vida, la qual successió no

poria ésser sens potencia hàbit^ e actu, segons que es sig-

nificat en les paraules que dites havem.

3. Respòs saviesa de la altra part, e dix que lamic

no podia, segons força de sí mateix, saber tant la obra

de son amat en granea, com es gran la obra del amat, ans

covenia que segons la .vj.* regla de punts transcendents,

pujàs lamic entendre la granea '^ de son amat sobre tot ço

que li dona son poder e que ella li donava d entendre,^ e

que en vertut del amat puje lamic son entendre sobre ses

forces; e açò mateix se^cové que faça lamic segons natura

damar, ço es a saber, que ame la gran obra de son amat

sobre ses forces; e aytal amor es desirosa en granea de

bondat eternitat, e les altres. E per açò yo saviesa dic,

segons quem es vijarès, que lamic ama la obra de son

amat aytant com la pot entendre e amar^ en bondat gra-

nea eternitat,^ e les altres, e encara més, ço es a saber,

sobre ses forces; e si açò no feya, faria contra ço que pot

de bondat granea, e les altres, e contra la influencia que

li tramet son amat.

4. ^ Car lamat ama sa obra en aytan gran granea com

la sap saviesa, ama lamic la obra de son amat en aytan

gran granea com la pot saber e amar. Amor, dix lamic:

e vos què diets?'® Amic, dix amor, segons la primera

condició de granea e de saviesa responc a la qüestió, la

solució de la qual es significada en la condició, en esta

manera: Manifesta cosa es que lamat ama granea en sa

I. B, desijosa : A, manca.— 2. BM. sense gran —3. A, manca hàbit.

— 4. B, la granea repetit.— 5. M, et quod ego illi do (B. dona) ad intel-

ligendum.— 6. B. omet $e.— 7. B. aytant ... e amar repetit.— 8. BMc, e

eternitat poder.—9. B, sense catderó.— 10. B, deití.
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obra, car si no ho fasía, ni ell ni sa obra no serien amables

com sia açò que granea de obra bona durabla poderosa, e

les altres, sia amabia. Ama, donques, lamat granesa en sa

obra, e segons que la ama gran, cove que la sapia gran,

car si no la sabia gran, no la poria amar gran. On, com

sien en lo sobirà amat, saviesa e amor,^ .j." essència

mateixa, sabia, donques, lamat gran, pus que ia ama gran,

e ama la gran, pus que la sap gran. On, segons que lamat

ha natura de saber e amar granea en sa obra, cove que

haja amic qui aja aytal natura com lamat, enaxí que la

obra de son amat ame sots raó de granea 2 e que la sapia

sots raó de granea, e açò en tant com la obra pot ésser

gran sots raó de bondat eternitat poder, e les altres; e si

lamat no havia aytal amic enaxí gran, deffailiria d amic

en granea de bondat, e les altres, lo qual deffaliiment

seria mal e seria poquea, e les altres, e lamat no sabria

ni amaria en sa obra granea de bondat duració, e les

altres, car fallir nia granea d amic e bondat d amic, e

les altres. On, com açò sia impossible, cove que vos,

amic, amets aytant la obra de vostre amat en granea, com

la podets saber e amar, enaxí que tota la amets e la

sapiats e que tota la puscats amar e saber, e açò pus que

ets amic gran. Emperò en los altres amics qui son petits,

segons esguardament de vos, nos segueix que tant pus-

quen saber e amar la obra del amat com ell mateix, car

cove que alcun avantatge naja sobre ells; mas alcun amic

special, axí com vos, cove que aytant sapiats e aytant

amets^ en sa obra, com es sa obra, per ço que ell no sia

envejós, e encara per ço que ame aytant, en sa obra, amar

e entendre, com la granea de sa obra, lo qual amar e en-

tendre lamat no amaria^ tant en sa obra, com faria granea

si per negun de sos amics no era tota entesa^ e amada.

'. M. unde si in (B. on sjen lo) suprcmo amato sapientia et amor sunt.

— 2. BM, salten a Vattre mot granea.— 3. M, sciat ... amet.— 4. B, manca
1 amat no amaria : M, non amaret.— 5. A, tota estenduda : BMc, entesa
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De la .vij." qüestió

Uemanaren al amic si son amat li havia donades compli-

dament ses semblances.

1 . Vertut es naximent de unitat de bondat granea

duració, e dels altres començaments, en .j. bo gran, e les

altres. Vertut amiga, dix amor: responets vos per 1 amic

a aquesta demanda. Amor, dix vertut: segons que^ es ma

difíiníció, vull respondre a la qüestió per estes paraules:

Lo foc dona sa semblança al aer en quant li dona sa calor,

^

e retés aquella calor que dona al aer, enaxí^ que una es la

calor damdós; mas .).» es la calor segons lo foc, altra es

segons laer, car segons lo foc es essencial e segons laer

es accidental; e car lo foc e laer han .j.* calor tan sola-

ment, participen amdós en aquella calor, e axí dels altres

elaments, qui participen ensemps en lo suppòsit elementat

compost de tots los altres elaments e** ixent e naxent, yo

vertut, de les semblances quels uns elaments donen als

altres accidentalment, e retenent cascun elament sa propria

semblança e la^ semblança del altre. Per que yo vertut

he naximent de lur bondat granea, en axí que isc^ de cascú

dels' començaments substancialment e accidental, segons

que en ma diffínició es significat: substancial, en quant só

part substancial de la substància e passe per bondat

granea, e les altres, qui son parts substancials, e dementre

quen pas donen me complidament lurs semblances e yo a

elles les mies, en axí que naix,^ de totes, aquella mateixa es>

sencia quem só, e isch ab totes' les parts en una substància

qui et composta de totes les parts substancials, unides

t. A, cpii.— 2. A, color.— 3. B, c reten se ... que dona calor e axi.

—

4. BM, sente e.— 5. 8, tente la.—6. B, e nRximent (A, en eximent) de lur

bondat granea e cetera en axi que ix.—7. A, intercalat altres tatxat.—
9. BMc, e en axi nasch.— 9. BMc, ometen rotes.
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en component la substància e subjectades a les parts

accidentals. On, totes estes coses covenen ésser en la

generació e individuació de la substància e complidament

e perfeta, car en altra manera ^ no poria ésser la generació

ni individuació de la substància, ni les unes parts no

porien ésser en les altres, ni negun elament no poria

participar ab altre. On, com açò sia enaxí, donques, pus

que lamat e 1 amic 2 cove que participen amdós en una

bondat granea, e les altres, car si no ho fasien, nos

porien haver a aquella^ tan gran bondat granea damor,

ques cove haver, e participaren pus fortmenf^e més con-

junctament los elaments, los uns ab los altres, en la subs-

tància elamentats,^ que lamic e lamat, covés^ de necessitat

que lamat haja donades al amic complidament ses sem-

blances segons que a elP se covenen de donar e al amic

de penre, e que yo pusca conèxer e ixir en la unitat de

vostre amat, amor, qui damar no poriets haver compliment

si lamat inperfetament al amic donava ses semblances.

2. Yertuosa amor es aquella don naix vertuós amar.

E còm, amor, dix vertut, poriets ésser vertuosa amor ni

nàxer de vos vertuós amar complidament, si lamat no do-

nava sa bondat granea, e les altres, a son amic compli-

dament? car sens compliment del donant e del resebent,

no poria nàxer complit amar, car lamatiu e lamable

haurien defalliment, e enaxí covenria que lamar hagués

deffalliment. Per que yo vertut no poria nàxer compli-

dament en amar sens complit do de semblances e sens

complit resebiment de aquelles; e car lamat es complida-

ment amable, cove que haja complit amatiu, lo qual no

pot haver si complidament no li dona ses semblances e

que lamic complidament les reba, e que amdós pusquen

I. A, perfeta (B, perfet«ment) car en estes.— a. B, pus que son amat e

]amich:M, quia amatus et amicus sunt.— 3. M, non possent habere

íllam (B, auer aquella).—4. B, couenen auer e participaren fortment. —
5. M, elementatorum.— 6. BMc, coues donchs.—j. B, que ells.
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participar e csscr en .j.** bondat granea, c Ics altres, e en

.j. bon 2 gran vertuós amar.

3. Amic, dix amor: lo vostre sobirà amat es ens

substancial sens negun accident, e vos ets ens^ ajustat de

parts substancials e accidentals, car home ets** e cove que

daytals parts siats ajustat, segons que en la .vij.* regla es

significat. On, vos sabets si ell vos ha donades complida-

ment ses semblances; car sí complidament les vos ha dona-

des, covés de necessitat que vos hajats complida bondat e

complida granea e complida^ perseverança, e axí de les al-

tres, en tal manera que negun temps la vostra bondat ni

granea, e les altres, no hajen feyt negun ^ deffalliment al

amat; car si defalliment avets fet contra ell, segueixse que

aquell amat nous haja donades ses semblances complida-

ment, o que vos no les hajats volgudes reebre. e enaxí es

lo defalliment de part vos o de part lamat o de part am-

dós.^ On, per raó d açò vos consell que vos ^ recorrats a

la dita regla e que la consirets substancialment e acciden-

tal, segons que ella^ es posada, e en après que a ella apli-

quets les .ij. diffinicions damunt dites, segons que n es

donada doctrina en lo terç paragrafi de la diffinició de

vertut; e segons que en vos trobarets, porets respondre a

la demanda.

4. La granea vertut e glòria del amat trameteren,

per amor, lurs semblances al amic, per ço que lamic les

hagués en amar. E còm, amor! dix lamic: E no sabets

vos que lamat me ha donades complidament ses semblan-

ces? E ja les me aportats vos, e la granea vertut e glòria

de mon amat les vos donaren que les me aportassets,

segons que en la segona condició de granea vertut, es

recomptat. E, amor, si complidament no les me donàs

I. M, ette una. —2. BMc, e en bo—^ B, sots ents formet usuals.—
4. A, es tatxat ets.— 5. BMc, couesse de neccessitat (A, nececitat) que
uos haJats complida bondat granea complida — 6. B, algun.— 7. B, de

part de uos ... o de part dabduys.— 8. BM, sense vos.—9. A, en ella.
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mon amat, còm ies' trameseren granet vertut e glòria? car

inpcrfecció nos cove ab dics, ans si cove tota perfecció; c

encara, que vos ets missatge qui devets portar compliment

damat^ e no defalliment. E, amor, vos sabets que de mi

havets portats a mon amat consirars plors sospirs^ treballs

languiments mort, c tot aytant cant hom pot sostenir per

amor e per son amat daffanys e de treballs, anant per

carrera de bondat granea, e les altres, tot ho hay* sos-

tengut per ell a amar^ loar servir e honrar, e nom membra

que anc .). forn ne mig dia^ ne .j.* hora ni .j. moment haja

errat ni fallit contra ell.^ E donques, amor, d on venria

açò que lamat hagués haút aytal amic sens que ses sem-

blances no li hagués donades complidament, e que lamic

complidament no les aja resebudes? Açò seria de les

majors maravelles que anc fossen, e clam me de vos a

vertut, car en mi n avets aúda^ sospita; car vos sabets ve-

ritat' de tot, c per vos mes vengut tot cant he rcsebut de

mon amat. Encara us dic, amor, que mon amat se pot de

vos rancurar, car lavets tengut en sospita que nom haja

donades ses semblances complidament. Amor, e qui seria

mon amat si no donava bondat, pus que la pot donar, e

açò mateix de granea, e les altres? ni què valrien sa bon-

dat granea, e les altres? ni què faria sa larguesa? Fellon

fo lamic c cridà: A, amor amor! e per que encolpats vos-

tre servidor?

De la .vitj." qüestió

L•IemanX lamic a differencia d amor si en son amat podien

ésser, glòria e veritat, raons reals e inconfuses, estants la

una 1 altra en .j. mateix nombre.

I. AB, la.— 2. B, del amaf»— 3. B, consirs sospirs plors.—4. B, he.

—5. A, ell asamar. — 6. omet dia.—7. BMc, errat contra ell ne fallit con-

tra ell.— 8. B, com en mi hauets haguda.—9. M, virtus
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1. Veritat es aquella cosa que es ver de bondat gra-

nea duració, e les altres; e verifficar es açò que es ver de

boniffícar magnificar durifficar, e les altres. Differencia

damor respòs al amic, e dix estes paraules: Segons qucs

recompta en la diffínició de veritat, cove responre ' a la

demanda, ço es a saber, que la diffinició e la solució de

la qüestió se concorden, la qual concordança es en esta

manera: veritat met en ver actu de bondat granea duració

en la essència del amat, enaxí que bondat sia bonificant e

granea magnificant, e les altres; car aytal ver enaxí bo

e gran se cove al actu de veritat e s cove al actu de

granea. Aquesta obra se pot fer per raó de poder, qui

es açò per que bondat por estar açò que es e pot obrar

be; e açò mateix de granea, e les altres; e veritat pot açò

metre en ver, pus que es gran be e pus que poder es

açò per que veritat pot estar e obrar, e encara per raó

de granea, qui es açò per que veritat es gran en estar e

en obrar; e açò mateix de bondat, qui es raó a veritat de

metre en ver gran be, estant bondat raó a bo com faça

gran be e gran ver,^ c les altres. On, segons que havem

dit de veritat, e dels altres, senten^ de glòria, qui met en

repòs tots los actus de les dignitats, en quant cascuna

dignitat dona sa semblança a 1 altra complidament e cas-

cuna la reb de la altra complidament, e cascuna reté en sí

mateixa sa semblança, que dona, e les semblances que reb;

e totes estes coses se covenen fer ab mi, qui só differencia

estant per tots los actus, enaxí que a totes les dignitats

do ma semblança, per la qual semblança romanen les dig-

nitats inconfuses, e appar cascuna açò que es e son actu

mateix,^ enaxí que en la obra de cascuna appar cascuna

raó real e apar sa obra realment e inconfusament; e^car

en cascuna es granea infínida, reten que^ cascuna es I altra

en .j. mateix nombre, per ço que no sia neguna de

I. B, en la distinció ... respondre.— 2. B, ueer.— 3. A, semen.— 4. M,
et sunt ídem actu.— 5. BM, stnte e— 6. M, quae facit quod.
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nosaltres termenada e finida; car si la .j.* de nosaltres

no era 1 altra en .j. mateix nombre e en una mateixa

essència e natura, serien, amic, en vostre amat moltes

essències e natures que la una no seria 1 altra, e perdria

yo ma unitat, enaxí que serien moltes differencies; e sís

faria bondat qui perdria sa unitat, car moltes bondats

serien que no seria la una 1 altra, e' enaxí seria en vostre

amar perduda e destruída bondat granea d unitat, e de

totes quantes son en vostre amat no ni àuria qui pogués

romaner açò que es ni haver de laltra^sa semblança; e

car totes estes coses son impossibles, e cascuna de nosal-

tres roman açò que es, romanem totes ensemps .j.* ma-

texa essència e natura, e .j. amat, e cascuna es 1 altra en

.j.' nombre mateix, e appar nostra inconfusió e nostra'*

realitat en la obra que cascuna de nos^ havem, e aquell

appareximent de realitat e de inconfusió es mon actu e

ma obra: car enaxí com la infinitat de granea reté^que

som la .j.^ 1 altra per ço que no siam finides e que sia^

cascuna infinida, e enaxí com poder açò possifíca e bon-

dat ho bonifica c veritat ho veriffica^e volentat ho ama,

enaxí yo,' qui só differencia, en la obra demostre c declare

cascuna de vosaltres aquella que es'^e açò que fa, e açò

mateix fa saviesa, e veritat ho met en ver. On, totes e»tes

coses e moltes daltres, amic, dix differencia, podets vos

entendre e amar, de vostre amat, si be estudiats les nos-

tres ^' diffinicions el procés d esta art.

2. Vera amor es aquella que està luny a falsa amor

desamabla. As as, differencia amiga, dix lamic, e beney-

ta sjats vos! As a, differencia germana, '2 e com gran co-

I. A, elideix c.— a. BMc. perduda bondat granea díuinitat de totes

quantes (M, et uniuersa quae) son en uostre (A, intercala unitat tatxat)

amat no ni hauria que (M, nec haberet in se quod) pogués romandre ço

que es ni hauer del altre.— 3. BMc, e un.—4. A. vostra ... vostra.— 5.

M. cujuslibet (B, de cascuna) nostrum quod.—6 M, infinitas facit (B,

té). — 7. B, siam.— 8. BMc. o met en uer. —9 A. que yo.— 10 M. quam-
libet demonstrans (B, demostres) illam esse quod est.— 1 1. A, uostres.- -

1 1. B, a (M, o) differencia amiga . . ha a (M. o semei) differencia germana.
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nexença m avets donada de mon amat! e si vostre plaser

es, nous ugcts, ' e digatsme més de paraules de mon amat,

car on més men deyts, més lo mi representats^ e ma

volentat ligats a ell amar. Amic, díx differencia d amor:

aytant com vera amor està més luny a falsa amor desama-

bla, aytant es mellor^ e pus nobla. On, la amor de vostre

amat es la veritat de vostre amat,"* e la veritat de vostre

amat es la amor de vostre amat, e per ço car la .j.* es

I altra, està la amor per sí mateixa luny à desamabilitat e

falsa ^ amor, e està luny a falsa amor desamable per raó de

veritat, e aquesta lunyedat es major si son raons reals e

inconfuses e son .j.^ matexa essència e natura e .j. nombre

mateix e .j. amat. On, posant^ cascuna de nosaltres a

aquesta lunyedat nos matexes e les obres que havem la

.j.* en 1 altra, ^ pot ésser esta lunyedat; e si, en vostre amat,

veritat glòria, e les altres, no eren raons reals ne inconfu-

ses, ja no seria la lunyedat tan gran, e enaxí deffalliria

granea a bondat, e les altres, e sís faria bondat a granea,

e les altres, on se seguiria malea e poquea per totes; la

qual cosa es impossible. Mas car veritat glòria e amor, e

les altres, son inconfuses e raons reals, e cascuna es 1 altra,

es^ tan gran aquella lunyedat, que no pot ésser major, e es

apparexent en quant veritat verifficant es luny de false-

dat,' e amor amant, de odibilitat, e glòria gloriejant, de

pena, e les altres.

3. Tant plagren al amic les paraules que desia diffe-

rencia, de son amat, que no sí poc ^^^ abstenir de plorar ni

de dir a son amat estes paraules: Amat! cant consir e

desir en vos la gran obra quem ha dita differencia d amor,

perla sua gràcia, e aplique'^ aquella a les dues diffinicions

1. B, enugets.— 2. B on (A, en) mes men direts mes lo representats.

— 3. BMc, es amable millor.— 4. A, manca es la veiitat de vostre amat.

-5. BM, e a falsa saíten a V altre mot falsa — 6. A posan —7. B, les

unes en les altres.—8. B, manca es —9. B, a falsetat.— 10. B, nos poch.

— II. B, consider desig (M, desidero consideraré) en uos la gran obra

de ma deitat differencia d amor per la sua grada applich.
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e a la .viij. regla, adones me sent tot clarificat de la

qüestió, c mi sent ligar c excitar^ a vos amar sobre totes

coses; car consire e desire vostra bondat per sí mateixa,

el gran be que fa en ço que dona sa semblança a granea,

e a totes les altres, enaxí que totes son bones sots raó

de bontat, e totes romanen .j.* matexa bondat e .j. be.

2

Adonques só tot excitat mogut e ligat a amarvos sots raó

de bondat e a amar tot altre be e totes aquelles coses que

bondat bonifica, e puxs en après, com consir e desir que

veritat met en ver^ açò que consir de vostra bondat e de

tota sa obra, e tot açò quen desir, e açò mateix de vera

amor^ qui està luny de falsa amor desamable, adonques

mes axí clara e axí apta nada^ e proporcionada la amabili-

tat de vostra bondat, que tot mi sent pres e constret^

d amor e d amar; e açò mateix mesdevén, amat, com lassi

a cossirar'^ e a desirar vostra bondat, e prenc vostra gra-

nea^ e consir e desir en ella segons la doctrina que diffe-

rencia men dona;^ e enaxí, amat, còm poria yo dir la gran

delitança nil plaer quem dona amor en consirar e desirar

aytals coses de vos? B açò mateix faç com presi^^a con-

templar la vostra eternitat el vostre poder, e les altres; e

si tot ensemps ho podia en .j. temps consirar e desirar,

qui poria aesmar la multiplicació de mon cossirar e desi-

rar, ni de ma benenança? On, si en vos, amat," no fossen

bondat ni granea, e les altres, raons reals e'^jnconfuses e

que la .). no fos 1 altra, o que fos la .j.* 1 altra e que fossen

confuses, e còm poria yo vos consirar ni amar? ni què

de vos ^3 poria saber ni desirar? ni quem valria si de vos

j. B, me sent clarificat ... em sent ligrar e excitat.— 2. BMc, e vn

matex be —3. BMc, e amar tot altre be que bondat bonifica e puys en

après (M, et si postea) consider e desir que ueritat met (M, ponat) en

uer.—4. BM, manca mateix de vera amor. -5. BMe. axi apta e axi clara

natura.— 6. B, costres.— 7. B, leix a considerar : M, me sinis considera-

ré.— 8. M, et postea tuam gloriam (B, també glòria).- 9. B, que ma do-

nada deferència.— 10. B, prench : M. incipio.— 1 1. B. asmar la multipli-

cació de mon considerar ... en uos amar.— 12. A, manca reals e. ~ 1 3.

B, e com uos poria considerar yo ne amar ne de uos.
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consirava c desirava bondat granea, e les altres, e que no

fos en vos açò que de vos consir e desir? Ha ha, amat!

E tant mavets donat cant' me fets vos amar e entendre, e

per tants e tan grans treballs c perills^ me cove passar a

vos honrar lausar e servir!

4. Si veritat e glòria no fossen raons inconfuses c

reals, ja veritat no reposarà en glòria ni amor en amar.

Amic, dix amor: segons esta primera condició de veritat

e de glòria appar qual deu ésser la conclusió de la qüestió

que havets feyta a differencia d amor; car si veritat c

glòria, estants la .j.» laltra, no eren rahons reals c inconfu-

ses per ço car es la .j.* laltra, no poria veritat reposar

en glòria ni yo en amar; car a veritat mala cosa li seria

ésser .j.* ab glòria en nombre pus quen^ perdés sa realitat

e sa inconfusió, e pus que bondat e granea no fossen veres

en estar ni en obrar sots raó de veritat; e enaxí, pus que

a veritat fos mal, sís seria a totes les altres: per que en

glòria no poria veritat haver repòs, ni neguna de nosaltres,

ne yo no poria reposar en mon amar si amava que veritat

e glòria no fossen raons reals e inconfuses, car mal amar e

deffectiu àuria, e amaria mal e confusió e privació de raó

e de realitat de veritat e de glòria e de totes nosaltres;

per que mon amar me seria pena e mon desamar repòs, e

açò es impossible: d on se segueix quel oppòsit d esta im-

possibilitat cove ésser de necessitat.

De la .ix." qüestió

LIemanà lamic a amor si en la glòria de son amat cessa-

ria d amar.

1. Glòria es delectació en la qual se reposen bondat

granea duració, e les altres. Amic, dix amor: glòria es

I. B. que no fos (A, que nos) en uo« ço que de uos consider e deji-

der a a amat e cant mauels donat car.— a. A, pus.— 3. B, que,

Amativa -llt•
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començament substancial, segons que es recomptat en la

sua diffinició, e en ella reposen tots los altres comença-

ments; axí com en la substància, en qui re})osa bondat

bonifficant granea duració, e les altres, car repòs li es

ben obrar c estar açò que es sens que no pert neguna

cosa de son ésser; e açò mateix se segueix de granea qui

reposa en magnificar bondat duració, e les altres, e en ro-

manent^ açò que es, e axí de duració poder, e les^ altres.

On, tots aquests començaments no cessen de reposar en

quant estan açò que son e obren, dins la substància, la

.j. en 1 altre contínuament, car en altra manera no poria

la substància viure ni ésser açò que es formalment e ma-

terial. On, tot lo repòs que han los començaments de

que la substància es composta, està sots raó de glòria, axí

com lo foc qui està raó a tota la calor del foc, e aquesta

glòria es part substancial qui dona, sots raó de repòs, sa

semblança a les altres parts substancials de la substància,

ab les quals semblances està la substància en delitança e

en repòs. Après esta glòria, qui es dedins la substància,

ha altra glòria qui ve deffores per los scns^ corporals

per les .iij. potencies de la ànima, c^ en aquesta glòria

benenança ha repòs lo suppòsit; mas aquesta es moltes

de vegades empatxada cant les coses de fores no son bci

aptes a ésser applicades ab les dedins,^ e en axí cesss

aquella benenança, e moltes vegades sen segueix pena a Is

substància per calt o per fret, fam o set, malautia, c lej

altres, e a la ànima^ ira ignorància, e les altres. Mas, amic,

dix amor, en la glòria de vostre amat vos no cessarets

damar: car en axí com en vos no cessen vostres comença-

ments, don ets ajustat, destar ni de obrar,^ donant la .j. afl

altre sa semblança, en axí no cessarà vostre amar, car re-

1. A, romanen : M, remancrc— i. B, e dels.— 3. B. senys. —4. BM,
sense e.— 5. B, mas aquesta (A. tn aquesta) es moltes uegades empachada
com les coses deffores no son a uegades ben aptes a ésser applicades a

les coses dedins.— 6. B, per calt o per fert per fam o per set ... e 1»

9níma.— 7. B, d on son ajustats destar ç dobrar.

i
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pòs serà de totes les vostres parts en vostra glòria natural

e en la glòria de vostre amat, en la qual ' vostre amar no

cessarà^ de contemplar.

2. Gloriosa amor es aquella en la qual se gloriejen

lamant e lamat. Amic, dix amor; en glòria vos concc-

brets, de vostre amat, gloriós amorós pensament, qui serà

vestit c ornat^ de les semblances e dels secrets que us

revelarà cus dirà " vostre amat, les quals seran bondat

granea, e les altres; e per açò, amic, vos no porets cessar

damar, car granea hi serà que vostre amar farà gran,^ e

eternitat quil vos farà durar, e bondat quil vos farà bo,

e axí de les altres, e si vostre amar cessava, deffallir

vosien^ les semblances de vostre amat e auriets pena en

lo deffalliment que d aquelles auriets, e en axí no seriets

en la glòria de vostre amat. Molt plagueren al amic les

paraules que li hac dites amor, e dix cridant: Ha ha, amor

amor! Ha, amar amar. ^ E qui us poria comprar?

3. Amorós amic, dix amor: recorrets a la .ix.* regla

e applicats a ella les .ij."^ diffinicions, segons lo procés

de la regla e segons les diffinicions; car per aquell apli-

cament e recurriment porets conèxer que vostre amat per

neguna manera no sofferria que en sa glòria negun amar

sia ociós, car no ho poria sostenir sa glòria, ni amor

damat e damic no seria raó de gloriejament pus que fos

ociosa; car sens amar, neguna cosa no poria haver.^On,

les figures e les regles '^e les diffinicions condicions, e

encara, les qüestions, c tota la manera el" procés de la

art vos darà conexença de totes aquestes coses que yo

us dic, si encercar ho sabets segons art; axí com si fets

en vostra pensa .j. universal de la bondat de Deu, qui es

1. B, lo qual.— 1. A, cessa — 3. B, concebriets ... ordenat —4. BMc,
dara.— 5. B, no poricts cessar ., uostrc amar gran. —6. B, defallirien

uos hi.— 7. B, que dites hauia amor e cregucn e dix amor a amar amar.

—

8. B, a ella dos forma usuat.— 9. B, denguna cosa poria hauer : M, de
nullo posset illam habere. -10. A, (hauerj en les figures ne les regles.—

II. B. lo.
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universal en quant totes bondats venen delia, e puxes que

consirets' que ella pren semblança de sa granea en quant

es gran per granea, e axí de eternitat, e les altres, c totes

son bones per bondat, e cascuna es 1 altra per sí mateixa e

per altres: on, adonques^ atrobarets lo particular que de-

manats, ço es a saber, la demanda que fets, la qual es

declarada en lo universal; car si vostre amar cessava, def-

falliria bondat a vostre amar, la qual no pot fallir^ estant

açò que es en sí mateixa e en granea, e les altres.

4. Per ço que lamic no cesse damar, estan en glòria

amables duratiu c durable, e en duració, glorifficatiu c

glorifficable, e en'*^ distincció, distinctiu e distingible. En

aquesta primera condició de eternitat e de glòria, amic,

dix amor, podets conèxer que en la glòria de vostre amat

no cessarets damar; car pus que en glòria son amables

duratiu c durable, cove que hi sia amable durar, e pus

que per açò que lamic no cesse damar en glòria e son

amables duratiu e durable, ^ cove que vostre amar sia ves-

tit de durar, c açò mateix se segueix^ de gloriejar qui

vista vostre amar; e en axí no porets^ cessar damar, e du-

rarà en axí vostre amar, com vostre durar e gloriejar. E pus'

que en axí es, amic, dix amor, pensats e treballats en esta

present vida còm puscats molt amar vostre amat, car on

més lamarets^en esta vida, més lamarets en 1 altra c més

serets per ell amat e exalçat per ell a amar. ^ E consi-i

rats, amic, dix amor, com serà alt e noble vostre amar,

car vestit serà de bondat e de bonifficar, e granea e mag-

nificar e, sal que contrarietat no hi serà, de tots los altres

començaments serà ornat e vestit, e encara qui es més, '^

I . B, e pus que considerats : M, et si consideres.— 2. B, o adonchs :

M. tunc (íiepèn de et si).— 3. B, lo qual no pot deffallir— 4. A, en la.

—

5. M, çonvenit quod duraré sit (B, que sia) amabile. et postea, ut amicus

non cesset ab amaré in glòria et ut durativum et durabile sint (B, sien)

amabilia.— 6. BM, ometen se segueix —7. A, qui uisita ... no forets.—8.

B, mes araarets — 9. B. ell amar.— 10. M, sola (B, e sol; contrarietas non

çrlt ibi çt non crit vçstita çt ornata ... et cjuod (B, que) adhu plus est
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que per tot vostre amat serets amat. Emperò, amic, a

conqucrre' aytal amar se cove que vos amets molt vostre

amat en est mon, e que façats, per ]a sua amor e honor,

moltes coses qui li sien agradables e per qui ^ sia honrat,

per tal que ell vos meta en la sua glòria e que us vulla amar.

De la .x." quesfió

Uemana i amat a son amic si en son amar havia poder de

differencia e differencia de poder.

I. Differencia es açò per que bondat granea, e les

altres, son raons inconfuses, e per la quaP bonifficant c

boniffícable estan inconfusament e la .j." cosa distincta de

la altra. Molt consirà lamic en la qüestió que li havia

feita son amat, c maravellàs** per que li havia feyta aytal

demanda, e dix a son amat aquestes paraules: Amat, dix

lamic: be sabets vos, segons que es recomptat en les dif-

finicions dels començaments damancia, que cascun co-

mençament dona al altre sa semblança. D on, per raó

d açò cove que sia poder de differencia e differencia^ de

poder, donant lo substancial poder son propri poder acci-

dental a la substancial differencia, et e converso, per ço

que la differencia posseesca poder apropriat ab que pusca

estar açò que es, e que pusca differenciejar; e açò mateix

se segueix de differencia substancial,^ qui apropria al po-

der substancial differencia accidental, per ço que pusca

differenciejar enfre una cosa e altra e que aquelles coses

faç'4 estar c obrar inconfusament e distincta. Bncara sabets

vos, amat, dix lamic, que granea dona sa semblança a

differencia e a poder, e per açò es granea^ de differencia

e de poder; per la qual granea, que differencia e poder

I. B. a conquerir.— 2. B, e per que.— 3. A, manca ]a qual : M, per

q,uod.— 4. BMc, marauellauc» —5. A. manca e differencia.— 6, A, subs-

tància.— 7. A, gran.
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posseexen, es granea de poder que sia de differencia e

que' differencia sia de poder; car molt es nobla cosa a

cascun dels començaments que cascun sia del altre e que

romanga en sa^propria essència e unitat e natura. Açò

mateix, amat, dix lamic, se segueix de bondat duració, e

dels altres. On, com açò sia cnaxi, e vos, amat, sapiats

que mon amar, ab que yous am, sia molt bo gran durable

e poderós, lo qual no ho fóra ^ si no hagués en sí poder

que fos de differencia e differencia qui fos'* de poder, e

moll son^ maravellat per quem havets feyta la demanda

damunt dita.

2. Differencia d amor es aquella qui fa ésser en amar

distincts lamant e lamat. Conec amor que lamic so havia

tengut a mal com son amat li havia feta aquella qüestió, c

escusà lamat al amic, e dix del amat aquestes paraules:

Amic, vostre amat ha molt pus alt e pus noble amar

que vos, car en vostre amar es poder de differencia per

accident, e sí s es differencia de poder, segons que vos

mateix dit havets; mas en I amar de vostre amat es po-

der de differencia e differencia de poder substancialment,

e açò es per ço que en vostre amat cascun començament

es ab laltrc una mateixa essència e natura en nombre,

segons que ja es dit; e car vos, amic, no havets tan noble

ni tan vertuós amar com vostre amat, fa us vostre amat

aquella demanda per ço que vos li respondats tals parau-

les de vostre amar, que sien a lausor^de son amar, dient

que en vostre amar es poder de differencia e differencia

de poder per accident, mas que en son amar hi son per

substància.

3. Amic, dix amor: segons ques conté en la .x.^ re-

gla e en lo terç paragrafi^ de la diffinió de differencia,

vos podets consirar còm de la qüestió que us lia feyta^

1, A, que de.— 2. A, la — 3. B, no fora —4. B, que fos de differen-

cia c que fos. — 5. A, e reforçativa molr sen.— 6. B. respongats ... laor.-r-

7. B, comte ... tercer parragrafi — 8. B, com la qüestió ques ha feta.
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vostre amat, pot exir alta c nobla responsió. E còm,

amic? dix amor: còm poria vostre amar atènyer la altea e

la noblea de vostre amat' sens que vos no contemplasscts

coses molt altes e molt excel•lents de vostre amat? B no

sabers vos que en les coses elementades, la calor quel

foc dona al aer es del aer, pus que lo foc la li dona e la

sotsmet al aer com ell ne pusca escalfar sí mateix e laygua

e la terra? Emperò aquella calor quel foc dona al aer

se retén en axí, que la calor es del foc c es del aer: del

foc es essencialment, c del aer per accident, e sobre

aquell linyatge^de calor se concorden lo foc el aer, axí

com lo pare e la mare quis concorden en lo fill c en

aquell se amen per ço com es damdós;^ e açò mateix se

segueix en les altres coses naturals. D on, per açò vos,

amic, consirats en vostre amar, en semblant natura, com hi

sia poder e differencia la .j. del altre, e que cascun co-

mençament se concorde ab 1 altre sobre ço que cascú dona

al altre, '^ e que cascús reté açò que dona, e enaxí consirant,

pujats a contemplar vostre amat sobre lo vostre amar c

sobre les coses qui estan dejús al ^ amar de vostre amat,

c consirats e contemplats com es en vostre amat poder

de differencia c differencia de poder substancialment, e

implicats^ los altres començaments que hi son, ço es a

saber, bondat granea, e les altres, e consirats com totes

aquestes possessions son essencials, e cascuna roman açò

que es, e es la .j.^ de la altra, e cascuna se concorda ab

laltra en ço que es, en ço que dona, e en ço que^ reb.

On, si totes aquestes coses consirats e contemplats se-

gons la doctrina d esta art, ben' podets dir que havets alta

e excellent consideració e contemplació. Per que vostre

amat vos ha feta la qüestió a excitarvos e a moureus a

I. B, c com (M, manca) porít uostre amat?..- de uostrc amich.

—

2. B. linatgr : M, genus.— 3. B, en lur fill e en aquell se ament per ço cora

es dabduys — 4. tí, ab altre ... a altre.— 5 A. intercala vostre tatxat.—
6, B, implicats hi : M, applicas ibi.— 7. A, afegeix es tatxat.— 8. A, hem.
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molt altament contemplar ^ sí mateix e a exalçar vostre

amar en ell altament considerar e contemplar; ni vos, amic,

dix amor, nous de vets a mal tener negunes^ coses queus

diga vostre amat: tant devets amar ses paraules.

4. Si no fos poder de differencia e differencia de

poder, ja lo mejà d amor no pogra estar enffre lamic e

lamat. Amor, dix lamic: segons esta .iiij.* condició de

poder differencia, es significada la solució^ de la qües-

tió quem ha^ feyta mon amat; car sens que poder no

fos^ de differencia, en mon amar, e differencia de poder,

ja no poria ésser mon amar enfre mi e mon amat; car si

en mon amar era poder sens que no fos de differencia e

si hi era^ differencia sens que no fos de poder, ja no

poria abastar la j. al altre, car deffallirian^ començament

en ço que la .j. no poria començar del altre, e sís faria fí

en açò que poder no seria^ mogut a differenciejar, ni dif*

ferencia no seria moguda a possificar, e açò mateix se

seguiria dels altres començaments, e en axí lamar no poria

estar enfre amant e amat; mas car poder es, en lamar, de

differencia ^ e differencia de poder, es més en lamar que

no seria si la .]. no era del altre; e car aquell més implica

compliment e posa açò que la privació del més posar ^^ no

poria, per ço pol perseverar lamar enfre lamic e lamat.

Per que, amor, be sé que mon amat sab totes estes coses

en mon amar, car delí me ve tot quant he de be e damar;

mas tant me tem que mon amat no sia de mi despagat

en alcuna cosa, que, cant me fa demanda,'' tem me que

nom haja en sospita dalcuna cosa que yo haja feyta o

dita contra sa honor e sa valor e honrament e amor, e

amaria més ésser mort que si ell me tenia en esta sospita. '2

j. B, intttrcala ne uos amich dix amor tot tatxat. —2. B, tenir a ne-
gunes. — 3. B, e de differencia .. la suJucio —4. A, hauets — 5. B, es.

—

6. B, si era.— 7. AB. dcffaliuicn 8 B, fos. -9. B, enfre J amant e Jatrcs

(e latres tatxat) c 1 amat ... es en differencia de 1 amar. — jo A, e passa aço
que la priuacio dell mes passar.— j 1. B, com me fa a mi demanda {M,
hanc quacstionem).— jj. B, sopita.
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"De la .xj.' qüestió

J\mic, dix lamat: has tan gran poder damar amant en mi

unir, com unitat?^

j. Concordança es aquella^per raó de la qual bon-

dat granea, c les altres, se concorden en .j.^ e en moltes

coses. Ans quel amic responés a la qüestió que li fa son

amat, consira'^ en la natura c en les diffinicions dc!s co-

mençaments qui contenen a la qüestió,^ c majorment en

la diffinició de concordança, e segons que pot atènyer la

natura e les^ diffinicions dels començaments, respòs al

amat dient estes ^ paraules: Amat, dix lamic: concordan-

ça damor applicada^ a la granea damor e al poder damor,

me met en via com responda a la demanda, ço es a saber,

que en açò que concordança es començament substancial

per raó del qual bondat granea, e les altres, se concorden

en una substància constituïda delies, unient los comença-

ments de sí matcxs la substància sots 1 agent natural que

aquella substància engenra, coven amar aytant, en aquella

substància, actu de unir, com la unitat de la substància,

com sia açò que la substància no pusca ésser sens lunir

substancial quis fa en la substància, ni sens la unitat de

la substància mateixa. On, per açò com yo, amat, vos

consir que vos sots una substància e sots un unir de

bontat granea, e les altres,^ cove, segons natural raó, que

yom senta aytan gran poder de vos amar amant en vos

unir, com unitat, '<^ per tal que granea e poder satisfacen a

granea damar e que vostre unir no sia menys amable

1. M. amandi per amaré (B, damar amat) in me uniré, quam per ama-
ré unitatem — 2. B, ad{uella cosa: M, id.— 3. B. en vna.— 4. M, facie-

bat ... considerabat.— 5. M, continentur in quaestione — 6. A, intercala

condicions tatxat.— 'j. B, respone a] amat aquestes.— 8. B. applica o

applicta.— 9. B, elJs

—

jo. M, amandi per amaré in te uniré, quam per
amaré in te unitatem.



34<3 AMON LuLL

que vostra unitat, per lo qual unir vos ets una unitat e .j."

substància quis converteix ab tots vostres començaments.

2. Concordança damor es aquella per la qual se

concorden lamant e lamat en amar. Amat, dix lamic:

de vos e de mi hix amar, com vos siats amable e yo sia

amant, en lo qual amar està concordança de bondat gra-

nea, c les altres, d aquell amar. En aquest amar son,

amat, les vostres semblances e les mies, en les quals havem

concordança en amar yo vos e vos mi,' segons aquelles

semblances, ço es saber, bondat granea, e les altres. On,

si yo no amava en vos tant unir com unitat, nous amaria

segons les vostres semblances ni segons les mies; car en

vos vostra bondat uneix de sí mateixa una bondat en gra-

nea c en duració e en poder, c en les altres, en axí que

una es la bondat de granea e la bondat de poder e la

bondat de duració, e la bondat substancial, qui es unitiva,

roman .j." bondat en sí mateixa, d on es influída la bondat

de granea e la bondat de duració, e les altres. Açò mateix

SC segueix de vostra substancial granea e de vostra subs-

tancial duració, e les altres; e^ car vostra bondat e granea,

e les altres, son una matexa unitat, una essència e natura

en nombre, c .j.* es la bondat^ influída en granea c la

bondat influída en duració, e axí de les altres, està en

vostra unitat actu d unir, en axí que la bondat influent e

la bondat de granea e la bondat de duració, e les altres,

sunixen en ésser"* una bondat tan solament en bo e son

una substància, enaxí que no ha en aquella substància^ mas

una bondat tan solament. Aquesta unió quis fa de la bon-

dat de granea e de la bondat de duració, e les altres, e

de la bondat influent, se fa per ço car bondat simplament

e granea simplament, e los altres començaments de vostra

substància, son .j.* matexa essència e natura en nombre.

i. B, yo a uos e uos a mi : M, ego tecum et tu raecum.— 2. BM,
sense c.— 3. BM, salten ai mot bondat que ve després de influent.— 4, M,
et in esse ... uniuntur (B, se unexen usual).— 5. B, substància repetit.
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I

en quis' fa la unió influent e refluent: influent se fa en

quant la bondat influex una bondat en granea en quant

granea cove ésser bona per rahó de bondat,^ c influeix una

bondat en duració en quant duració cove ésser bona per

rahó de bondat, e axí dels altres començaments; e la unió

quis fa^reffluenr, es en quant la bondat de granea e la

bondat de duració es refluída** .j.* bondat en nombre, per

ço car la bondat de granea e la bondat de duració suni-

xen a ésser una essència e natura en nombre. On, com açò

sia enaxj, covénsi que yo vos ami, amat, aytant per unir^

com per unitat, per ço queus am* segons vostres semblan-

ces e segons les semblances quem havets donades, fruent

vos mateix vostres semblances.

3. Amat, dix lamic: cant consire amdues les diffini-

cions damunt dites e les aplic a la .xj/ regla, segons açò

me cove aytant de poder en amar amant' en vos unir,

com unitat; car abstraent en ma fantàstica raó granea du-

ració, e les altres, de vostra bondat, romanent^ simpla-

ment la unitat de vostra bondat en ma raó, e contrahent a

vostra bondat la unitat de vostra granea duració, e les

altres, me cove consirar que en vostra bondat haja bonif-

ficar, car sens bonifficar no hi seria granea ni duració, e

les altres. On, enaxí com me cove amar lo bonifficar de

vostra bondat, me cove amar I unir de vostra unitat, con-

traent a vostra unitat bondat granea, e les altres, lo qual

unir està enfre bonifficant e bonifficable, estant .j. lo

bonifficant e altre lo bonifficable, la qual alliació^ coyé

amar per ço que sia amada lur inconfusió e per ço que

cascun començament sia inconfusament amat en concor*

dança damic e damat, '^e en .j." unitat de essència e de

I. B. c ques — 1. A, salta als altres mots rahó de bondat.— 3. B, que

fa — 4. BM, influïda.— 5. B, coues que yo us am amar (o amat) aytant

per unir : M, convcnit quod ego te amem íantum amando te propter

uniré.— 6. B, que yo us am.~ 7. A, manca amant. —8. B, de duració ...

roman : M, a duratione .. remanet. — 9. B, aliacio : M, alie^atem.— 10.

BM, salten a l' altre mot amat.
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natura damic e damat, e en concordança de unit^ e unir

de bondat granea, e les altres, en amic e amat.

4. Granea e poder han lan gran e tan poderosa

concordança en I amat, que aytant se concorden en lunir

del amat, com fan en la sua unitat, e per ço lamic ha

aytan gran concordança ab son amat en amar lunir de la

unitat, com en amar la unitat de son amat. Amat, dix

lamic: segons la .vij.^^ condició de granea e poder, es sig-

nificat que naturalment jous pusca aytant amar com am

en vos la obra de vostra unitat, ^ com faç com am la vostra

unitat mateixa; car pus que vostra granea e vostre poder

se concorden aytant en unir granea .j. magnificar e po-

der .j. possificar, com estar granea .j.* en estar poder, e

.j. en estar granea e poder una** matexa essència e natura

en nombre, cove que en mi sia influít aytan gran poder

damar amant lunir^ com la unitat, e la unitat com lo unir,

pus que en vos, amat, son lunir e la unitat .j.'^ matexa

essència c natura en nombre, c .j.* substància, la qual

sots^ vos, amat.

T>e la .xij." qüestió

VJIrànea e volentat del amic demanaren al amat, si en sí

mateix poria mes lunyar son amic de contrarietat, que en

neguna altra causa.

^

1. Contrarietat es contrast dalcuns per raó de di-

verses^ fins. A mal so tenc lamat com la granea e la

volentat del amic li havien feyta aytal demanda, e dix

aquestes paraules»: En mi no ha neguna contrarietat, ans

son concordança, qui es concordament^ de distinctes fins

I. BMc, unitat,— 2. A, .vj * (es la nostra > 59. pàg. jyi)-— ?• A, salta

a l'altre mol unitat. —4 M, quantum niagnitudo in cssc una et potcstas

in essc una (^B, poder un) et potestas et magnitudo in esse una.— 5. A,

salta a V altre mot unir.— 6. A, es.— 7. B, cosa — 8. BMc, per diuerses.

—

9. M, sum concardantia quae est concordanter.
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com sien .j.* fin per essència e per nombre, e yo só contrari

de contrarietat a la qual contraste ab bondat granea, e les

altres, e tot cant ha en ma' unitat, es substancial sens ne-

gun accident, e yo só tot ço que es en mi, e tot cant es

en mi só yo.^ D on, per raó d açò, en qui poria yo tant

lunyar mon amic a contrarietat com en mi mateix, ajustant

lo a mi, e amant lo en mi, e magnificant c bonificantlo^ en

mi, com sia açò que de neguna altra cosa no sia contra-

rietat tan disparada ni tan luny com de mi? Assats tenc

per fats e per nicis tots aquells e aquelles quem fan aytal

demanda, e vos, granea e volentat, dix lamat, no ho fets*

be com me fets aytal qüestió; car segons la diffinició de

contrarietat, podets pensar e conèxer que^ com yo sia açò

quespot^dir de contraria diffinició daquella que es de

contrarietat, que en neguna altra cosa yo no pusc tant

lunyar I amic a contrarietat, com en mi matex.

2. Contraria amor es aquella que contrasta a la bon-

dat e gran amor del amant el amat. Amat, dix la granea

del amic: veritat es que vos sots concordança e ets^ bon-

dat granea, e les altres, e negun altre amat, jassia que haja

en sí concordança 8 bondat e granea, no abasta a ésser

concordança bondat granea. Emperò,^ amat, enfre vos c

vostre amic ha contrarietat gran poder, car vos fa menys

amar que diners honraments parents delits e les prospe-

ritats d aquest mon, segons que es manifest e que es signi-

ficat'^cn la diffinició de contrarietat; e encara, que vostre

amic té contrarietat en treballs perills languiments sospirs

pensaments làgremes plors, e a penes viu e ha de vos

sosteniment. On, per raó d açò, amat, pus que tant podets

lunyar lamic a contrarietat, e més lo podets lunyar de

I. A. manca ma.— i. B, en ml es mi.— 3. B, matcxa ajustant lo .i.

mi? ... e magniBcantlo e bonificant.— 4. B, c no u fets — 5. BM, sense

que.— 6. A, que pot. — 7 B, sots concordança sots : M, sis concordantia

sub.— 8. BMc, haia concordança :A, talla a l' altre mot concordança.—9.

BMc, granea e cetera Emperò: A, després d' Emperò intercala bondat
tatxat.— 10. B, manifest e significat.
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contrarietat en vos que en neguna altra cosa, donques,

per que noi acostats a vos e noi metets tant en vostra

concordança bondat granea, e les altres, que de tot en

tot sia' disparat e lunyat a contrarietat quil auciu, el fa

estar en tristicia, el empatxa a amar vos e honrar vostres^

valors?

3. Granea, dix I amat:^ segons que es significat en lo

terç paragrafi de contrarietat, podets saber que yo lunye

mon amic a contrarietat més en mi, que en neguna altra

cosa, en trametent li** més mes semblances que ncgunes al-

tres semblances, segons entenció e fi. Mas vos, granea,

cant^ jous tramet semblança de ma granea, vos la prenets

sots forma de poquea, e prenets les semblances de les

proprietats^ daquest mon, queus tramet contrarietat, sots

forma de granea, e fets les mies semblances amar a ma

volentat^ ab menoritat, e les semblances que contrarietat

vos tramet, li fets amar ab majoritat; e per ço nom mara-

vell si lamic està ab contrarietat, ni si es treballat, ni si

es temeres e volpey sens^ audàcia, la qual no ha en fer

ma honor^ e ma amor grans coses e profitables qui tor-

nassen a mon honrament; car vos mateixa '®e volentat li

sots contraris eus sots sotsmeses en servitut de contrarie-

tat damor, e vos, granea e volentat, carregats^'a mi tot

lo feix c non volriets jens portar, ni usar de vostra liber-

tat no volets'^en be, mas en mal, e contra fi e vera enten-

ció menats lamic a aquelles obres queus volets; e emperò,

de tot açò vos covenrà rendre'^raó a mi, qui son senyor c

jutge de vosaltres.

4. En granea de concordança d amic e d amat, se lu-

nya volentat a contrarietat damic e d amat. Granea e vo-

1. B, no sia.— 2. BMc, e a honrar uos e uostrcs.— 3. B, segueix se-

gons que dix lamat tot tatxat.— 4. A, e trametentli : B, en traraetiment-

li.— 5. B, mas granea com.— 6. M, prosperitatum.— 7. B, a uoluntat:

M, a voluntate.— 8. B, ne uolpcll e sens.—9 M, ad faciendum pro mco
honore — 10. A, mateix.— j i. B, e sots sotsmeses a contrarietat ... gar-

regats.— 12. B, ne uolets : M, nec vultis.— 13. B, retre.
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lentat, dix I amat: segons aquesta .vj.* condició* de granea

e de volentat, es significat que yo pusc més lunyar lamic

de contrarietat en mi, que en neguna altra cosa; ^ car en

ço que granea de concordança es major enfre mi e mon

amic, que enfre mi e neguna altra cosa qui no sia mon amic,

pusc més alunyar mon amic de contrarietat en mi, que

fora de mi; car si no ho fasia, seguirsia que seria la con-

dició falsa, enaxí que en granea de concordança nos lu-

nyaria, volentat d amic e d amat, a contrarietat, e seguirsia

que volentat damic e d amat sacostàs a contrarietat es

lunyàs de concordança en granea de concordança damic e

d amat; la qual cosa es impossible. Per que vos respondi,^

granea e volentat, que yo amat, segons la condició que

es vera, pusc més lunyar en mi, ço es unir a mi, lamic de

contrarietat, que en neguna altra cosa, enaxí que unisca

sa concordança a ma concordança, e vos, granea, queus

unisca ab ma granea, e vos, volentat, queus unisca ab ma
volentat, e axí de bondat duració, * e les altres, e que yo

sia concordança granea volentat bondat, e les altres, sens

tota contrarietat.

De ta .xitj." quesUó

Venia lamic damar, e .j. altre amic anava amar: e es qües-

tió qual damdós es pus prés^ damar.

]. Començament es aquella cosa ques ha a totes

coses altres^ sots raó dalcuna prioritat. ^ Començament

duració amor c egualtat volgren respondre a la qüestió, c

'. B, SC lunya uolcntat damích e clamat a contrarietat granea e de
uoJentat es significat. Segons aquesta sisena regla condició : M, elongat
SC voluntas amici et amati a contrarietate, Secundum hanc sextam con-
ditionem.— 2, B, salta a V altre mot cosa.— 3. B per queus respon.— 4.

BMc, e uos bondat e axi de uolcntat duració.— 5. B, anaua a amar es
qüestió qual dabduys es pus prop.— 6. B, que sa denant a (A, que es

ha a) totes altres coses.- 7. A, proprietat.
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primerament començament dix estes paraules: Segons que

es recomptat en ma diffinició, yo só ens qui só' denant a

totes coses en començar, e per ço só denant, en amar,

a duració e a granea bondat e a temps, e les altres, en

quant sots mi son totes les altres parts de la substància

començaments vestits^ de ma semblança; e car yo só part

substancial de la substància, comença ^ amar sots ma forma

ema semblança damatiu e amable, e lamatiu e 1 amable

qui son parts substancials, son més conservables c perse-

verables per la duració substancial, que per la accidental, e

lamar del amic es més per mi començat damatiu e dama-

ble en quant só ens substancial, que accidental; c açò ma-

teix se segueix de la fi substancial e accidental. D on, per

raó daçò se segueix que lamic qui ve damar, es pus pres

damar que lamic qui va a amar; car lamic qui ve damar

ha començaf^amar en fi damar, e duració li fa aquella fi

durar, e en la fi damor ha lamar^ del amic repòs, lo qual

amar era treballat com lamic anava amar en potencia e

en hàbite, e com es èxit e vengut en actu, ha repòs; mas

la fi del amar del amic qui va, està en potencia e en

hàbite e va a son actu damar; per que aquell qui es en lo

mig^ e va a la fi, no es tan pres damar com aquell qui ve

de la fi damar e porta ab sí lamar que ha guanyat en la^

fi damar, en la qual fi, durar^e començar e finir lo fan

perseverar sens quel temps pretèrit, qui es accident, noy

pot contrastar, com sia açò que en la substància sien pus

forts les parts substancials que les accidentals, segons que

ja significat havem.

2. Començaments damor son amant e amat, amable e

amar. Respòs^ duració, e dix aquestes paraules: Segons

I. B, yo son cnt que son.— 2. M, principiatae et vestirae.— 3. M,
principio— 4. A, pus pres damar que lamic qui ve damar a començat:

B, pus prop a amar que 1 amich qui ve ÍM, vadit) a amar car 1 amich qui ve

damar ha començat a.— 5. A, durar en la fi damor al amar.— 6. B, aquell

es lo mig.— 7. A, e la.— 8 BMc, e en la qual fi damar."-9. B, comença-

nient son amat (M, amans amativus amttus) e amable c amar responch.
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esta diffínició qui es de començaments e d amorJ assats es

clara e apparent la conclusió de la qüestió; car lamic qui

ven d amar ha més conquests dels començaments damor,

que lamic que va amar, 2 c enaxí com més nà en granea,

cove que naja^ més en mi e en bondat, e les altres, que

lamic que va amar. Emperò si en lamic qui ve damar

deffall granea de bondat poder saviesa e amor, cove que

hi sia^ deffalliment de mi, e si la granea del amic qui va

amar no deffall de bondat^ poder, e les altres, ni de iri no

deffall; e enaxí es lamic qui va amar sots aytal condició,

pus prés^ a amar que lamic qui ven damar.

3. Respòs amor^ a la qüestió, e dix aquestes paraules:

Segons la .xiij.* regla e les .ij.** diffinicions de comença-

ment, lamic qui va^amar ha esperança en son amat que

li don sa amor e que li don, en aquella amor, sa bondat

granea duració e les altres, e per consegüent sa justicia e

misericòrdia; e en aquesta esperança mateixa,^ dix amor,

estava lamic qui ve damar '^com anava amar: donà lamat

sa amor a lamic qui ve damar ab totes les coses" damunt

dites. On, si lamic qui ve damar no era tan pres a amar

com lamic qui va amar, àuria lamat donada sa amor sens'^

perseverança de bondat granea, e les altres, e perdria

lamic son amar '^havent amor, e perdria esperança, e sís

faria la bondat granea del amat; e enaxí àuria lamic qui

ve damar, amor buyda vacua'^^de son amat; !a qual cosa

es impossible: per la qual impossibilitat es declarada la

responsió de la demanda.

4. Per ço car en egualtat damor estan egualment

duració e començament, no pot lamic haver fretura damor

I. BMc. de començament damor.— 2. B, conqueses (M, conquisivif)

dels començaments ... qui ua t pas$im amar. - 3. A, va en granea coue

que uaia? —4. B, que sia.— 5, A, granea.— 6. B, plus prop formes fre-

qüents.— 7. BMc. amich. — 8. B. que (M, quod) lamich ua.-9. BMc, e

sa misericòrdia ... spera^a (sense mateixa).— 10. BM, salten als altres

mots ve damar. — 1 1. B, coses qui son.— í^. A, lamic corregit amat do-

nada sa amor sens semblança aquest mot tatxat.— 13. A, amat?.— 14. B,

amor buyda : M, amorem vacaum.

Amativa-23-
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ni damar. Respòs egualtat a la qüestió, e dix: Segons

que es significat en la .iiij.' condició de eternitat e co-

mençament, cascun dels amics pot ésser egualment pres

a amar, anant lamic qui va al amat sots raó damabilitat,

e vinent lamic de son amat sots raó damativitat, estants'

en lamat egualment amativitat e amabilitat, e influent

1 amat amabilitat al amic qui va e al amic qui ve, e amati-

vitat^en duració e en començament e en egualtat, en tal

manera que nengú dels amics no^ haja deffalliment d amor

ni damar. Emperò, dix egualtat, aquell amic pof* ésser

pus pres damar qui més intensament pot egualar^ bondat

granea, e les altres, en son amar; per que d açò non cal^

procehir en més paraules.

De la .xiiij." qüestió

/\mor, dix lamic: aquest meu amar, es feyt, o fas lo en-

cara, o es a far?

1. Mejà es subject en lo qual fi influeix al comença-

ment, e per lo qual, començament reflueix^ a la fi, enaxí

que] mejà sab a la natura damdós e es image daquells.

Respòs amor al amic segons la diffinició de mejà, e dix

aquestes paraules: Amic, dix amor, si consirats los co-

mençaments desta amancia c la natura de cascun daquells

començaments, e remembrats lo procés de lurs diffinicions,

vos porets apercebre la solució^ de vostra demanda, en

axí que la fi trametent ai començament sa semblança ab

les altres semblances que pren dels altres començaments,

c lo començament refluent les semblances ab sa semblan-

ça a la fi, passant totes aquelles semblances per lo mejà

1. B, e (M, iamhé cx) ama stants.— 2. A, e lamic (B, e al amat) qui

ve a amativitat fíeràr e a lamic qui ve amativitat?).— 3. B, sense no.

—

4. B, no pot. 5 A, intenssament por eguallar.— 6. B, no y qual.

—

7. BMc, en lo qual e per lo qual la fi influeix al començament el comen-
çament rcflucix.—8. B, percebre la diffinició.
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de la fi e del començament, qui es image damdós, fas*

vostre amar, lo qual amar, segons que es imatge de les

semblances, es per los començaments fcyt, e per aquells

se fa, e per aquells mateixs es a far: fa se ^ en quant està

en la influencia e la refluencia damunt dita, obrant los

començaments, sots raó de poder, los uns els altres; e es

feyt en quant aquella influencia es actu e^ estant sots raó

de duració en bondat granea, e les altres; e es a far"* en

quant granea en bondat, e les altres, de duració magnifica

tro que haja lo compliment que li cove segons fi, en tal

manera que les parts sien reposants en la fi e que duració

lo faça durar en tots^ los començaments tro que hajcn

compliment de totes les semblances dels començaments.

On, com I amar ha tot son compliment, segons que haver

lo pot en esta vida, adones es fayt, es fa, e es a fer: feyt

es per ço que Is començaments hajen perfeta obra, es fa

per ço que ell obrant bo continuen,^ e es a far per ço

que no cessen.

2. Lo mejà d amor es amar ab lo qual se amen

lamant e lamat. Amic, dix amor: de mi son amatiu e

amable, e damatiu^ e amable hix amar. Aquest amar es

feyt hixent d amatiu e amable,^ estant mejà enfrc lamant

e lamat; e fas ixent, en quant cascun començament hi ha

sa obra el vest de sa semblança; e es a far, en quant es

multiplicable, car lamic pot més amar son amat que noi

ama o segons bondat o segons granea, e les altres;^ axí

com segons vertut que naix de la unitat de bondat, quen

pot més exir en .j. temps que en altre, e en .j.» granea

que en altra; e axí dels altres començaments, axí com du-

ració qui pot més sostenir vostre amar en .j. temps que

en altre e segons .j. començament que altre; e aquest far

I. A, e fis : B, fac lo.— 2. A. es per lo començament feyt ... e per

aquells mateixs a far fasse.— 3. BM, sense e.— 4. A, affar passim : B, afer

usual.— §. BMc, e tots — 6. B, quel (A, també que I : M, ut) obrant bo
continue ... que no cessasscn. -7. B, e amatiu.—8. B, e ab amable.

—

9. M, vel (B, o) àlias.
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cove ésser de necessitat per tal que Is començaments no

sicn cessables c que romangucn en cascú lurs propries ac-

tivitats e passibilitats e lactu de lur obrar.

3. Si vos, amic, dix amor, remembrats la .xiiij.*^ re-

gla e son procés, e les .ij." diffinicions de mejà, e de tots^

.iij. formats .j. universal e que en aquell encerquets vostre

particular, lo qual a mi demanats, vos porets leugerament

haver conexença d açò en que duptats, axí com si consirats

que consolació es feyta dacció e de passió: d acció, en

quant lamat fa de son amic a sa volentat, e de passió en ço

que I amic té a be^ ço que ve de plaer al amat, e si li toill

alcuna cosa que li haja donada son amat, consola se n

lamic en la bondat granea volentat poder e senyoria del

amat e en la amor que li ha son amic e en les benauhiran-

ces^ que li pot donar son amat. On, aquesta obra, jatsia

que sia feyta, pus que es, emperò perseverant se fa, e

perseverar es a far en quant se pot multiplicar es pot^

mudar duna qualitat en altra e duna semblança en altra e

de .j. hàbite en altre, axí com lo pare quis consola de son

fill, com là perdut, e en altre temps se consola com ha

perdut alscuns^ bens seents o movents, e axí de les altres

coses. On, per semblant manera ho podets, amic, consirar

de vostre amar, que ho podets^ consirar de consolació.

4. Començament començà lo mejà d amor en granea

per ço quen nasqués* gran e amorós començar. Amic,

dix amor: si consirats esta primera condició de granea e de

començament, assats clarament porets^ atènyer la solució

de la demanda; car pus que començament haja començat

amar en granea per ço quen nasca gran e amorós amar,

cove quel amar^^sja feyt e ques faça e que sia a fer, per

ço ques seguesca la fi segons la qual I amar es començat

I. A, .xiij.*.— 2. B, totes —3. B, bo.— 4. M, in amore quem ipse

habet crga suum amicum et m benedictionibus.— 5. BMc, os pot.

—

6. B, perduts alguns.— 7. B, amic ... podets repetit.—8. B, que nasqua.

—

9. A, afegeix entendre tatxat.— 10. B, que mes que gran e amorós amar
eoue que lo bo (M, quod bonum) amar.
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en granea, car en altra manera nos poria seguir. D on, per

raó d açò, com amar es començat en granea, la granea lo

vist de sa semblança el començament ^ de la sua, enaxí

que en amar es magnifficar e^ començar, e per açò es

granea d amar ésser amar feyt, e ques faça, e que sia a

fer; car si açò no era enaxí, no seria magnificar en ell

ni^ començar, ni acció damant ni passió damable, e seriali

menoritat la privació dels començaments damunt dits, e

enaxí no seria començat en granea; per que no poria

ésser gran ni amorós vostre amar, e seria vostre amar

vestit de dessemblances'^ contraries als començaments qui 1

visten^ de lurs semblances.

De la .XV.' qüestió

/\mic, dix amor: ab que ligues mon amar a ton amat?^

1. Fi es aquella cosa en la qual començament se re-

posa. Amor, dix lamic: segons que es recomptat en esta

difBnició de (i, en la substància es fi .j. dels començaments

substancials d on es constituída la substància, e en aquesta

fi es finitiu e finible, don naix finir, e hix en los altres

començaments de la substància, per ço que en ell prenguen

tots los començaments sa semblança^ e que en ell hajen

compliment e repòs, passants per ell a^ la fi en la qual

cascun començament es resposable, axí com vos, amor,

qui reposats en amar com es vestit de finir e^ product de

finitiu e finible en amatiu e amable. On, segons aquesta

obra aytal yo amic, ligue vostre amar a mon amat, consi-

rant'^en mon amat e en mi los començaments d esta Art

AMATIVA segons que si covenen consirar; car consirant la

I. B, es» començament en granea la granea lo (A, manca lo) uist de

la semblança lo començament.— 2 B. e» — 3. A, ni en.— 4. BMc, (manca

e seria vostre amar) vestit de semblances.— 5. B, qual uistcn.— 6. A,
amar.- 7. BMc, substància. — 8. B. e a.— 9.— BM, sense e.— lo. A,

amant consirant : BM, saíten a V altre mot consirant (considerant).
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bondat de mon amat e consirant^ la bondat quem ha do-

nada naturalment, consir^ la fi per que lam ha donada, e

consir com aquella bondat de mon amat es amabla e com

en mi ha^ proprietat amativa, e adonques la amabilitat de

mon amat e la mia amativitat yo vist de la fi de mon
amatiu e de mon amable, "^don naix amar vestit de finir

product de finitiu e finible; e enaxí lich vostre amar, lo

qual es meu, a mon amat ab finir de finitiu e finible, e a

la bondat de mon amat^ lic la bondat de mon amar, e a la

granea de mon amat lig la granea de mon amar, e les al-

tres, e enaxí lic ab totes estes coses vostre amar a mon
amat. Molt plac a amor la resposta que li hac feta lamic,

e desirà que lamat hagués molts daytals amadors, car be

nes^ digne.

2. Fin damor es aquella en quis reposen 1 amant el

amat. Amor, dix lamic: enaxí com lamat es repòs da-

mic, enaxí lamic es repòs d amat. ^ D on, per raó d açò la

vostra fi d amor 8 es lo repòs del amic e del amat, al qual

repòs yo lic vostre amar, amor, ^ en tal manera que mon
amat haja repòs, ço es a saber, plaser que per mi sia amat,

e que yo atrop plaser en ell amar; els liams, amor, í^^ab

que lic vostre amar al meu plaser e al plaser de mon amat,

son bonifficar magnificar durar possificar entendre, e los

altres, car totes estes obres son amables a vostre amar; en

la qual amabilitat se liga es pren mon amar mateix e el li-

guen e prenen í' les semblances de mon amat en quant li

son amables, ab les quals semblances yo lic les mies sem-

blances, e ab Ics mies ligades semblances yo lic lo vostre

amar ab les semblances de mon amat.

3. Amor, dix lamic: en lo terç paragrafi de fi es

significada la responsió de la demanda que vos m avets

1. B. considerar.— 2. M, et considero.— 3. B, haia —4. B, manca c

de mon amable.—5. B, satta al mot amar que vi.—6 A, ben es : B, ben
nes.— 7- BM, inverteixen els termes de comparació.— 8. BMc, la fi vostra

amor.— 9. A, a amor : M, manca.— 10. M, ligamina (B, ligams) amoris.—
11. B, os pren mon mateix amar el (serà ell?) liguen e prenne.
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feyta; car ligar I amar al amat pot hom^ ab contricció e ab

consciència: ab contricció, en quant consira^ hom los falli-

ments que ha feyts contra son amat, no amant lo segons

quel cové^ amar en granea de bondat duració, e les altres,

o haver lo desamat contra la fi de bondat granea, c Ics

altres, e dc* amatiu e amar e amable; e car de totes estes

coses naix contricció com luman enteniment usa de la fi

per que es e dona consciència al amic qui ha fallit vés son

amat, per ço^ ab contricció e ab consciència pot hom ligar

vostre amar el meu a mon amat, e aquest poder pot hom
ligar a possificar ab bondat granea duració de contriccio-

nejar e conscienciejar. ^

4. Ab la fi de poder de differencia e d amor, liga

lamic son amar a son amat. Segons esta .v.* condició de

poder e de differencia podets vos, amor, dix lamic, co-

nèxer la solució de vostra demanda. Amor, dix lamic: fi

de poder es possificar per bondat granea duració, e les

altres, e fin de differencia es^ differenciejar per bondat

granea duració, e les altres, enaxí com fi de vos es amar

per bondat^ granea duració, e les altres. On, unir ab lamar

possificar c differenciejar per bondat granea duració, e

les altres, e aplicar tota la unió a la fi damar,^es ligar

amar ab fi de poder e de differencia al amat; e desligar

amar de son amat se fa com hom uneix la fi de poder e

de differencia a no fi d amar bondat granea duració, e les

altres.

I. B, car son amar al amat (M, suum amaré ad suum amatuni) pot

hom Ijguar.— 2. A, consiram : B, considera.— 3. A, que coue. —4. A,

sense e de.— 5. BMc, (sense e) car de totes estes coses naix contricció e

com luma enteniment usa de la fi per ques dona (M, est data) conscièn-

cia al amich qui ha deffallit vers usual son amat per ço que (M, qua-

re).—6. B, e contriccioneiar c de consciencieiar : M, et contritionarc et

conscientiare.— 7. A, manca differencia es.— 8. A, fi de uos corregit es

amar bondat: BM, manca fins a Valtre mot bondat. —9. A, damat?: B,

del amat? : M. amati.
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De la .xvj." qüestió

Ubmanaren amors a amadors si sabien com se feya major

egualtat damic e damat.

j. Majoritat es imagc de granea de inmensitat^ de

bondat granea, e les altres. Resposeren amadors a amors

segons esta diffinició de majoritat, e dixeren estes parau-

les: Majoritat es image de granea damic e d amat. ^ On,

per^ encercar la major obra de egualtat enfre amic e amar,

cove que aquell encercament sia feyt ab major majoritat de

bondat granea damic e damat, e açò en tant que la egual-

tat sia influïda*^ en bondat granea damic e damat. Aquesta

major egualtat qui es damic e damat, cove que sia ab

inmensitat de bondat granea duració, e les altres,^ enaxí

que la inmensitat sia de bondat granea, e les altres,^ e que

bondat granea, e les altres, sien de la inmensitat, e que

bondat sia sí mateixa e sia la inmensitat, e les altres; e

açò mateix de granea, e les altres, e que bondat, e les

altres, sia lamic el amat. D on, per raó daçò covenrà que

la egualtat damic e damat sia major que denguna altra

egualtat qui no sia feyta en inmensitat^ de bondat, e les

altres, ne sia lamic ni lamat, e en qui bondat no sia la in-

mensitat ni sia granea, e les altres. Aquesta major egualtat

damic e damat, dixeren amadors, es significada per major

majoritat, e ha ésser ^ en donant lamat tota sa bondat e

granea, e les altres, al amic, estant lamat ^ inmens en bon-

dat granea, e les altres, e romanent lamat açò que es, e

lamic atrestal, sens neguna inconfusió^^e sens tot accident,

e donant se la bondat a la granea, e les altres, substancial-

ment, romanent bondat açò que es e'* granea açò que es,

I. BMc, image de jnmensitat.

—

2. B. afegeix aquesta major egualtat

que es damich e damat.— 3. A, sense per. — 4, BMc, infínida.— 5. BM,
aaíten at mot Síhrcs que ve.~6. A, saíta a l'altre mot altres.— 7. BMc,
daytal amich e amat ... no sia feta (M, non sit) inmensitat.— 8. B, e ha a

csscr.—9. A, salta a Vaílre mot amat.— 10. BMc, confusió.— 1 1. AB, en.
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e estant bondat granea e granea bondat, e les altres, e

romanents lamat e lamic una bondat granea, e les altres,

e una essència e natura. E enaxi, amors, dixeren amadors,

nos no podem atrobar major egualtat d amic e d amat que

aquesta que havem encercada ab major majoritat de bon-

dat granea, e les altres.

2. Majoritat damor es aquella en qui lamant e lamat

son eguals en amar. Aquesta majoritat damor, dixeren

amadors, no pot ésser major que tota altra amor, sens

que lamat non ame son amic aytant com sí mateix, e lamic

son amat, e quel amat el amic sien .j,* bondat, .j.* gra-

nea, .j.* amor, e les altres; car la egualtat daytal amat e

amic cove ésser major que neguna altra egualtat d amic e

damat. e ha ésser la egualtat en ço quel amic ama ' aytant

son amat com sí mateix e més que negun altre amat, e

açò mateix fa lamat, e encara, en ço quel amic el amat

son .j.* bondat, .j.* granea, c les altres, en .j. mateix

nombre, e que la egualtat es amabla en la^ infinitat de

bondat granea, e les altres; per la qual amabilitat dona

aytant bondat a granea com granea a bondat, e bondat

es aytant en granea ço que es, com en sí matexa, et e

converso, e bondat es aytant ^ per obrar com per estar,*

et e converso: e açò mateix de granea. On, per totes ^ estes

coses e per moltes d altres qui serien longues a recomptar,

es majoritat de bondat granea, e les altres, significant la

obra segons la qual se fa major egualtat damic e damat.

3. Amors, dixeren amadors: segons que es significat

en lo terç paragrafi de la diffínició de majoritat, podets

saber com se fa major egualtat damic e damat, ço es a

saber, que lamic sia tot pascient e obedient a la volentat

de son amat en tal manera, que en aytant sia lamic pascient

en rebre de son amat, com lamat donant al amic,^ e sil

I. B. e a (A, també a) csscr ... am.— 2. B, sense la — 3. A, manca ço

que es ... c» aytant.— 4. M in (B, en) agendo quanta in existcndo.— 5. A,

atotes ta a tatxada?.— 6. B, lamant donant a son aroich.
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amat voP que lamic haja per sa amor pobretat treballs

languimcnts persequcions mort, que tot sia plasent e ama-

ble al amic, e sil amat es menyspreat desonrat blastomat

e ignorat 2 desamat, quel amic haja passió en la deshonor

que pren son amat. On, aytant com en aquestes coses, e

en lurs semblans,^ se poden egualar lamat e lamic, se fa

egualtat de amdós en major majoritat** que altra egualtat

en qui lamic no sia tan pascient per amor de son amat.

4. La major egualtat que sia^damic e damat, cove

csser sens majoritat e menoritat. Amors, dixeren ama-

dors: segons que es significat en la primera condició de

majoritat e egualtat, se fa major egualtat d amic e damat

com es sens majorirat e menoritat. Aquesta s fa quant

lamat es aytant per ço que sia lamic, com lamic^per ço

que sia lamat, e que aquest aytant sia de bondat granea,

e les altres; car pus que es de cascuna, una es la fi del

amic e del amat, e enaxí no hi pot ésser majoritat ni

menoritat. Açò mateix se segueix de bondat com lamic

es aytan bo com lamat e que aquest aytant sia de bondat

granea, e les altres, enaxí que .j.» romanga la bondat del

amic e del amat; per que en aquella bondat no pot ésser

majoritat ni menoritat. Açò mateix se segueix de gra-

nea, e les altres. B encara, com lo boniffficatiu, qui es

lamat, ^ e lo bonifficable, qui es lamic, son eguals en bo-

nifficar, e aquella egualtat es lo bonifficar ab granea, c les

altres, adonques en aquella egualtat ni bonifficar, no pot

ésser majoritat ni menoritat. On, per aytal egualtat quis

fa sens majoritat e menoritat, vos dehim, amors, ques fa

major egualtat damic e damat, e sobre aquesta egualtat

neguna altra egualtat no podem consirar ni saber ni amar.

I. B, ves vos.— 2. B, blasfemat desonrat ignorat. — 3. A. lur sem-

blans : B, lurs semblances. — 4. BMc, en maior maioritat dabduy».— 5. B,

que coue ésser.—6. B, e aquesta se fa com ... com es lamich.—7. A, es

amat.
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De la .xvij.** qüestió

/Amjc, dix amor: havets mès vostre amat en egualtat de

saber e damar?

1. Egualtat es lo subject en lo qual reposa la fí de

concordança de' bondat granea, e les altres. Amor, dix

lamic: segons esta diffinició de egualtat vull respondre a

vostra demanda. Amor, vos sabets que la fi de concor-

dança <^es>2 feta de bondat granea, e les altres. Aquesta

fi de concordança no poria reposar en egualtat que no fos

de saber e amar mon amat, pus que mon amat es egual-

ment scible e amable; per que yo, amor, he mès mon
amat en egualtat de mon saber e de mon amar, per ço com

mon amat es digne de ésser egualment sabut e amat, e per

ço que vos, amor, e saviesa siats reposables en la fi de

concordança. E emperò, amor, vos e saviesa, qui en mi

vos egualats,^ me turmentats em languits e en molts perills

de mort me metets per honrar saber e amar mon amat, e

on pus fortment en mi vostres obres egualats, més me
turmentats; per que yom maravell de vos per quem fets

aytal demanda.

2. Egualtat damor es aquella en la qual lamant e

lamat se egualen en amar. Amor, dix lamic: segons esta

diffinició vos respon a la qüestió. Amor, e vos en vostre

amar, no amats egualtat damatiu e amable? Sí: feyts be; e

encara, que amats que en vostre amar"* sia egualtat de

seient c scible per ço que mils^ puscats amar. D on, per

raó daçò vos cove que amets^ egualtat de saber e d amar,

e pus que aquesta egualtat naturalment amar dejats, raó ^ e

natura vos costreny que en mon amat la^ dejats amar,

e que mi costrènyer dejats com en mi contempie egual-

I. ?i,tense de.— 2. De M.— 5. A cguallats (i mes avall eguallen í

eguai]ar).— 4. A, que (M, nonnc) amats en vostre amat?— 5. A, mels : B,

mes.— 6. B, ament.— 7. B, que raho : M, sequitur quod ratio.— 8. A, lo.
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ment mon amat de saber e d amar; 'e si no ho feyts, dic

vos que fets injuria e peccat e vés mi e vés mon amat, c^

encara vés la bondat ^ranea, e les altres, quim exciten

com egualment delies floresca e grane mon amar.

3. Amor: segons que es significat en lo terç parà-

graf] de la diffinició de egualtat, vos ets obligada com
satisfaçats a saviesa damativitat, com sia sa amabilitat

gran en bondat duració, e les altres: car enaxí com ets

tenguda que satisfaçats damativitat a vostra amabilitat e

a la bondat granea^ de vostra amativitat e amabilitat, en

axí ets obligada e tenguda que satisfaçats a la amabilitat

de saviesa e scitivitat e scibilitat,*^ e a la bondat granea, e

les altres, de la saviesa e de sa scitivitat e scibilitat; e en

aquest deute mateix nets tenguda, amor, a bondat e a sa

boneitat e bonibilitat,^ e sí us ets a granea, e les altres.

D on, per totes estes rahons, e per moltes d altres, amor,

vos prec que per deute de vos mateixa, per mi qui son

vostre servidor sostinent^ molts de treballs per vos c per

mon amat majorment, de qui yo son,"^ quem façats desirar

egualment saber e amar mon amat, car en altra manera

nom tendria per benauyrat ni per íin amador.

4. Egualarense saviesa e volentat en saber e amar, e

corregren al amat, lo qual egualment atenyeren sobre lur

amar e entendre. Amor, dix lamic: segons^ esta .xj.* con-

dició de saviesa e de volentat, vos respon e us dic que^

per ço car mon amat es egualment intel•ligible e amable,

se son en mi egualats saber e amar per atènyer egualment

mon amat; e car es deute de cascú quel atenya de totes

ses forces, corren e cuytensi aytant com poden com

latenguen; emperò atènyer noi poden en sí mateixs, mas

I. M, ut equaliter contempler (B, com egualment contemple) meum
amatum sciendo et amando.— 2. A, elideix e.— 3. BMc. e a la vostra

bondat e a la granea — 4 B, e de sceitiuitat e seeítiuitat satta, amb M,
ais altres mots scitiuitat (A, sciuitat) e scibilitat.— 5. BMc, bonificatiuitat

e bonificabilitat. - 6. A, son o soy?.. sostinent : B. son ... sostinents.

—

7. BMc, yo e uos som.—8. BMc, sobre.—9. B, car.
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sobre sí mateixs^ I atenyen en la bondat granea, e les al-

tres, del amat, e per punts transcendents 1 atenyen; en

axí com 1 enteniment 1 entén sobre sí mateix, entenent

de son amat més de bondat granea duració poder, e les

altres, que de sí mateix, en axí la volentat 1 ateny sobre sí

mateixa amant de^ son amat major bondat granea duració

poder, que de sí^ mateixa. On, en aytant com amdues

més se egualen en sí mateixes de bondat granea, e les

altres, e sobre sí matexes'* més se egualen en bondat gra-

nea, e les altres, de son amat, més I atenyen, e en^ aquell

atenyiment més de bondat granea, e les altres, hi pot

caber com I atenyen ^ egualment, que no faria si egualment

noi atenyien, el amat més hi pot influir de ses semblances.

De la .xviij." qüestió

fA ENORiTAT demanà a bona amor si pot ésser indivisi-

bla differencia d amic e d amat.

I. Menoritat es cosa pres a no ésser. Menoritat,

dix bona amor: segons vostra diffinició vull respondre a

vostra demanda. Vos, menoritat, sabets que ets ens prés^

de no ésser; e ets pres de no ésser car ets composta de

coses divisibles, enaxí que vostra bondat no es vostra po-

quea ni vostra duració, e les altres, ans es diversitat enfre

la una e 1 altra, e vostra bondat es divisibla enaxí, que pot

ésser departida de vostra poquea e duració, e les altres;

e per açò, menoritat, sots vos apta a ésser reducta® a pri-

vació, per la qual cosa sots pres a no ésser; d on se segueix

que si vos ets en differencia damic e d amat, que aquella

differencia es divisibla,' enaxí que una cosa es la bondat

i. A, mateix ... mateix.— 1. A, [de].— 3. A, que si.— 4. BMc, ab-

ij mes se egualen en si mateixa ... sobre si mateixs — 5. A, mes 1 ateny

en : M, et tanto magis illum attingunt, et in.— 6. A. talta al mot atenyien

que ve.—7. B. sots ens prop usuals. - 8. B. sots abta a esacr reduida.—

9. B, indiuisible.
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del amic que no es la bondat del amat, e altra cosa es

la bondat del amat que no es la bondat del amic; e sís es

la differencia qui es en la bondat del amic e la differen-

cia qui es en la bondat del amat, ^ e açò mateix se segueix

de la differencia qui es en la granea, e les altres, del

amic, e en la granea, e les altres, del amat; e enaxí son

amic e amat,2 pus que vos hi ets, pres a no ésser, e sís

son totes lurs parts. On, en^ tot amic e amat en qui vos

siats, cove que sia lur differencia divisibla: donques, tota

differencia d amic e d amat en qui vos no siats, cove ésser

indivisibla, enaxí que amdós se hajen tant en"" ésser, que

no pusquen plus: car enaxí com per vos son amic e amat,

en qui vos ets, pres a non ésser, enaxí cove que aquell

amic e amat, en qui no sots, sien luny a no ésser, e que

sien tan pres a ésser, que sien'^ aquell ésser mateix; e per

açò cove que lamic e lamat en qui vos no ets, pusquen

ésser, e encara, que pusquen ésser ^ una mateixa essència e

natura e .j.* differencia indistincta e indivisibla, per ço que

romanguen una bondat granea duració, e les altres, ja sia

que sien distincts la .j. del altre sots raó de differencia,

enaxí com^ son bons sots raó de bondat c grans sots raó

de granea, e les altres.

2. Menoritat d amor es aquella qui es deffectiva en

amar. Menoritat, dix bona amor: cant vos ets^ en amar,

vos fets deffectiva amor en amar, enaxí com^ majoritat,

per lo contrari, qui fa perfcctiva amor en amar com es

en ella ab bondat granea, e les altres. On, per rahó daçò

podets vos, menoritat, entendre e saber que differencia

que sia de major amic e de major amat, es indivisibla,

per ço que lur amor no sia deffectiva, la qual amor seria

deffectiva si lur differencia^ era divisibla: car enaxí com

1. B, manca del amat.— 2. B, lamich e lamat.— 3. B, manca en.

—

4. M, et quod sint propinqui (B, sien prop) ipsi esse, et quod sint.

—

5. BMc, que sien.— 6. B, que.- 7. B, dix bondat amor com uos ets.

—

8. B, com per.—9. BM, amor.
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lur differencia seria divisibla, sís seria lur amor e lur

bondat e granea, e les altres, e en axí serien en ells'

diverses essències e natures, e serien separats la .j. del

altre, e àuria cascú quantitat, e seriets hi vos, menoritat;

mas car vos no hi podets ésser, estan distincts 1 amic e

lamat, en axí que la .j. no es^ I altre per raó car .j.* es la

differencia qui Is fa ésser distincts, en axí com .j.*^ es

la amor qui Is fa ésser arnats e amants, e .j.* es la bondat

qui Is fa ésser bons, e les altres, e en axí'* es lur amor per-

fectiva en amar.

3. Menoritat, dix bona amor: en vostra diffinició,

en lo terç paragraíi, es donada doctrina de ligar la vo-

lentat a bon amar segons la .xviij.» regla de consideració

e segons vostres dues diffinicions. On, quant consir,^ se-

gons aquella art e manera, com es gran cosa que amic e

amat poden ésser e son distincts la .j. del altre sens dis-

tincció de essència e natura e bondat granea, e les altres,

estants indivisibles differencia bondat, e les altres, e^

essència e natura e unitat de bondat granea, e les altres,

e estant .j. lamic e altre lamat, adones no pusc més con-

sirar a ensús granea de bondat duració, e les altres, en

differencia, ni de differencia en bondat, e les altres; e per

ço, menoritat, per aytal consideració, dix bona amor, me

sent ligar a bonifficar granea, e les altres, e a far tot quant

be pusc a^ honrar c servir tanta e tan nobla differencia

damic e damat.

4. Bn bondat e amor està la differencia del amic e

del amat indistincta per ço que sia luny a malea e a con-

fusió c a poquea d amar. Bona amor, dix menoritat:

aquella differencia que vos diets, còm ets^ vos certa que

ella sia en realitat? ni còm me porets' vos provar que pus-

I. B, com (M. sicut si) lur differencia sia diuisible sis seria lur

amor (A, amar) c bondat granea e les altres en axi serien en ells {A.

elles).— 2. BMc, estants ... no fos.— 3. B. vna cosa.- 4 BMc, altres

•xi.— 5. B, on consider.- 6.BM, en — 7. A, pusq a : B, pusca e (M. et

td).— 8. B, deits com sots — 9. B, poriets.
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quen ésser, amic e amat, distincts la .j. del altre, e que lur

distincció sia indivisibla e lur bondat granca, e les altres,

ni encara lur essència e natura? Menorirat, dix bona

amor: segons la .viij.» condició de bondat e de differen-

cia, es significat que la differencia indivisibla e indistincta

cove ésser de necessitat; mas car vos, menoritat, en tot

quant consirats, consirats segons vostra natura e proprie-

tat, per ço no podets entendre ni amar sinó ab ' deffalli-

ment de mi e de granea, e les altres, pus que vos me
metets en vostra companyia; mas partits^ vos de mi e de

granea, e de les altres, e vengua majoritat de mi e de gra-

nea, e les altres, car ella ho entendrà e ho sabrà, e si li

demandats, de tot veritat vos dirà.^ E còm menoritat! dix

bona amor: si differencia es divisibla per ço car es en vos

e en malea, e les altres,*^ per que no serà differencia indi-

visibla qui sia en mi e en bondat duració, e les altres? E
si aytal differencia d amic e d amat non era, en qui seria

differencia luny a malea poquea e a inconfusió e a po-

quea damar? ni sens aytal differencia damic e damat,

indivisibla, còm poria^ yo e bondat granea duració, e les

altres, ésser raons reals e inconfuses, estant^ cascuna 1 altra

en essència e en nombre? ni per que seria en nos obrar,

ço es a saber, bonifficar magnificar durar possificar enten-

dre c amar unir e concordar finir e egualar? Nos poria fer,

e seria tot perdut nostre obrar, e cascuna de nos seriem ^

tant en vos, menoritat, que no seriem tant en ésser com^

en privació, e en nos seria més de malea que de mi,

mes seria^ de poquea que de granea, e de privació que de

ésser, e les altres; la qual cosa es impossibla: e d aquí

enant,^ menoritat, a mi ni a altre no façats aytal demanda.

1. BMc, ni amar sens — 2. A, partís.— 3. B. si loy demanats de tot

ella us dirà veritat.— 4. B, es indiuisible (M, també indivisibilis) per ço

car es en uos en malea (sense e les altres).— 5. B, damich e damat no era

en qui seria differencia luny indiuisible com porem.— 6. B, stants.

—

7. B, seria.— 8. BMc, e en uos seria tant de malea que (M, quantum) de
mi e en uos seria mes.—9. B. auant.
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e cntremetetsvos de Jcs coses qui son de vostra semblan-

ça e lexats a nos les coses qui son tan altes e tan nobles

que no ets^ digna que les puscats totes saber c amar.

De la .xix.** quesfió

J\mor, dix lamic: e poriets vos haver concordar en amar

sens differenciejar?

1. Consirà amor en la demanda que lí havia feta

lamic e remembrà la terça figura el procés daquella, e

elegí la cambra de b. C, en la qual remembrà les condi-

cions que aquella cambra significa e a les quals lo significat

de les letres tramet aquells qui encerquen les solucions de

la questió.2 D on, per raó d açò amor elegí .iiij. condicions

que la cambra de b. C. significa, e solvé la qüestió per

aquelles condicions. E primerament pres aquesta terça

condició de differencia concordança:^ Sens differencia de

concordant concordable, no pogra csser concordar en lo

mejan d amor. Amic, dix amor; concordar'* no pot ésser

sens concordant concordable, e concordant e concordable

no poden ésser sens differencia, car si ho eren, serien ço

que no son, enaxí quel concordant seria concordable e lo

concordable seria concordant;^ e enaxí seguirsia contra-

dicció e confusió de concordant e concordable, e sís faria

de bonificant e bonifficable, magnificant e magnifficable, e

les altres; e car açò es impossible, cove que sia aquella

differencia per ço que no sia aquesta contradicció o con-

fusió damunt dita, per ço que sia concordar e concordant^

e concordable; per la qual differencia se segueix differen-

ciejar, lo qual es necessari en amar per ço que sia amar

1. BMc. les coses tan altes e tan nobles que (M, quia) no sots.

—

2. B, signiBquen ... tramet a aquells ... de les qüestions (M, quaettio-

num),— 3. B, e de concordança,— 4. A, damar amic dix amor sens con-

cordança (sens tatxat, concordança corregit concordar).— 5. A, lo con-

cordant.— 6. BMc, e per ço que sia concordant.

AMATIVA - 24-
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damat' e damable, e que sia concordar damic e d amat;

sens lo qual yo, dix amor, no poria haver amar, e seria

ociosa, e seria privació damic e d amat. E encara, dix

amor, sens differencia damic e d amat no poria conèxer

la saviesa damdós lamic ni lamat, nis porien amar ni

concordar en amar.

2. Estants distincts e inconfuses 1 amant e lamat en

amar, se amen amdós en una indistincta e inconfusa essèn-

cia e natura de bondat granea e amor. Amic, dix amor:

si 1 amant e lamat^ no fosscn distincts en amar, enaxí que

en aquell amar no fos lamat .j. e laniant altre, nos pogren

amar la .j. laltre, e perira amar e unitat damant e damat,

e fóra confusió de nosaltres^ en la substància en que som;

mas car 1 amant es .j. e lamat es altre, se restaura tot,

car lamant e lamat samen en .j.* bondat, la qual son am-

dós, e en .j.* granea, e en .j.* essència'* e natura, e en una

substància, e roman amar bonifficar, e les altres. On,

aquesta obra, amic, dix amor, quines significada en la

.viij.* condició de bondat granea, no pogra ésser sens que

yo no hagués differenciejar en lo qual sien lamat e lamic

ab concordar e amar; e per axò es exalçat amar^ sobre

tots los altres amars, per ço que en aytaP amar se amen

lamant el amat en .).* matexa essència e natura, e en .j.*

bondat amor concordança, e les altres, estants cascú aque-

lla matexa essència e natura e bondat granea, e les altres.

3. Si no fos de concordança més^que de contrarie-

tat, no abastarà granea de bondat al amar del amic qui

ama son amable amat, e abastarà granea de malea al en-

amic qui desama lamat^ amable. En aquesta .ix.* condi-

ció de bondat granea, dix amor, es significat que yo no

pogra haver concordar en amar sens differenciejar; car en

I. BMc, clamant.— 2. A, si lamant : EMc. sí 1 amat e lamich.— 3 B,

o fora ... de uosalíres.—4. B, abduys e vna granea e vna essència.— 5. B,

manca qui.~ 6. B. ab concordar (A, concordança) e amar ... exalçat aytal

amar.—7. A, que aytal.— 8. BMc, mes de concordança.— 9. B, al amar
(M, amorj) del amich qui amaua ... al amich qui desama amat.
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açò que cove ésser més de concordança que de contrarie-

tat, cove que sia concordar en differenciejar e differencic-

jar en concordar, per ço que la concordança haja object en

lo qual pusca ésser més a ensús en amar, que contrarietat

en desamar, abastant granea de bondat a amar de concor-

dar^ e differenciejar sens contrastar.

4. Granea de differencia e de concordança es que

I amat e lamic sien distincts e concordants, e que roman-

guen .j* differencia, .j.* concordança ^ en amar. Amic, dix

amor: segons esta primera condició de granea e de diffe-

rencia es significada la conclusió de vostra demanda; car

granea es de differencia que no pusca ésser amar sens

ella, e granea es de concordança que amar no pusca

ésser sens concordança; e açò mateix se segueix de granea

damor,^ que no pusquen ésser differencia e concordança

en granea de bondat, e les altres, sens amor; c granea es

de totes ensemps que sien lamat e lamic distincts concor-

dants,^ amats e amants, e que romanguen .j.* differencia,

concordança, .j.* amor en amar concordar e differenciejar;

e car granea de differencia es que lamat e lamic sien

distincts e que sien una differencia,^ e granea de concor-

dança es que sien concordants lamat e lamic e que sien

una concordança, e açò mateix de granea de bondat, e les

altres, per ço, amic, dix amor, yo no vull ni desir que en

mon amar sia concordar sens differenciejar, ni no ho^

poria ésser sens que granea no esdevengués poquea de

concordar e amar. E còm, amor! dix lamic: B no puix

yo^ haver concordar en mon amar sens differenciejar, com

yo pusca mi mateix amar e ésser amat per mi mateix,^

sens que no só altre mas mi mateix, concordant mi ma-

teix en amar mi mateix? Respòs amor a lamic, e dix

I. BMc, c concordar.— 2. A, (sense .].*) concordans. Cfr. la condició

112, pàg. 177.— 3' BMc, e de amor.— 4. A, que sia ... distincts concor-

dat» —5. BM, manca fins al mots una concordança.— 6. B, elideix ho —
7. BMc, pusch (sense yo) — 8. BM, salten al primer mot mateix que ve.
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aquestes paraules: Amic, en vos ha differencia entre ama-

tiu e amable, e cnfre concordatiu e concordable, e enfre

vostra bondat e granca, c les altres, car neguna destes

coses no es 1 altra;' e per açò podets vos mateix amar e

podets^ ésser amat per vos mateix, per que^ no havets en

vostre amar concordar sens differenciejar; mas si en vos

no haguessets neguna differencia, ja nous pogrets amar

ni hagrets en que ni ab que vos poguessets concordar; e**

car de vostre amar e concordar nos segueix aytant com

de vos mateix, deffall granea de bondat, e les altres, a

vostre amar e concordar.

De la .xx." qüestió

/\mic, dix amor: si vostre amat vos donava més que no

us ha donat,^ o vos tolia ço queus ha donat, crexeria o

minvaria vostre amar?

I. En lo mejà d amor entraren començar e contem-

plar penre e alciure^ contrarietat damar. Amor, dix

lamic: segons la cambra de d. e. f., que es en la .üij.» fi-

gura, vull respondre a la vostra demanda, c ja sia açò

que aquella cambra significa .xx. condicions, considerant

açò que les letres de aquella cambra signifiquen, ^ emperò

esquivant prolixitat, per .iiij. de ses condicions tan sola-

ment prepose a solre* la qüestió, e segons la manera e

doctrina que^ donarem daquelles, pot ésser solta la qües-

tió per les altres .xvj. condicions. Amor, dix lamic: segons

que significa la primera condició de contrarietat e co-

mençament, inconvenient cosa es que ver amador, pci

negunes coses que li faça son amat, multiplic ni minvc soi

I. A, no es altra : B, es laltra.— 2. BMc, ometen podets.— 3. A,

que. — 4. A. sense e.— 5. A. uos demana mes que nous ha donat saíla

l'allre mot donat.— 6. B, pendre e auciure /brmei usuals : M. perdere t

occidere.— 7. A, les altres de aquella cambra signiBcen.— 8. B, propoi
absolre.— 9. A, quen.
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amar; car pus que començament comença al amic amar de

bondat granea duració amor, e les altres, e I amic contem-

pla son amat segons la .x.* regla de contemplació, nos cove

que contrariar haja poder en amar, ans cove ésser tan

gran la granea de començar c contemplar en amar vestit

de bondat granea duració, e les altres, que no pusca lamar

crèxer ni minvar, car si podia créixer o minvar, ja comen-

çar c contemplar no serian intrats en lo mejà d amor penrc

e auciure contrarietat d amar.

2. Fahia eternitat durar en lamic los treballs els

languiments que lamic sosté per amor, e poder fasia lamic

apoderaria amar son amat, e sabia ho la saviesa del amat.

E còm, amor! dix lamic: e no sabets vos, segons que^

aquesta primera condició de eternitat e de poder significa,

quel amic deu haver plaser'^ en sostener treballs langui-

ments mort per amor de son amat, pus que la saviesa del

amat sab tot ço que lamic sosté per sa amor? car molt

major be es e major plaser al amic saber que son amat

sapia ço que ell sosté per sa amor, que no son los mals e

los afanys^ que lamic sosté en ésser turmentat e treballat

e mort per son amat; car en sostener per amor afanys lan-

guiments e mort, està lamic pacient sots obediència del

amat e sapodera^a amar, e fa eternitat durar aquella pas-

sió, aquella obediència ^ e amor, c enaxí reb lamic influen-

cia e semblances de son amat; per que^ lamic, si son amat

li toll res que li haja donat, nos deu tornar a entràs

damar; car si^ lamat li toll per .j.» manera, ell li dona per

altra en quant li dona pasciencia esperança obediència, el

vist de sa semblança. Açò mateix vos dic amor, dix lamic,

ques segueix si lamat dona al amic dels bens d aquest

mon jens: per ço'^car li dona e li multiplica aquells dons,

I. BM, sense en lamic — 2. B, e lamich faya poder poderar (A, a apo-

derar : M, poíentem).— 3. B. que segons.— 4. BM, poder. — 5. A, e que
no son mals los affanys.— 6. B, sab poder : M, scit potestatem.— 7, BMc,
passió c obediència.— 8. B, e que: M, et.— 9. B, tornar atras damar e

si (M, et si).— 10. Potser mon : jens, per ço.
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lamic no deu més amar I amat, car tant lo deu amar, que

més noi pusca amar; car si més lamava on lamat més li

daria dels bens daquest mon, aytant multiplicaria més

lamic primera entenció a açò^ que rebria de son amat e la

segona entenció,^ no amant son amat per la primera en-

tenció, mas per la segona, e faria contra la segona regla,

e parria que si lamat li tollia ço que li ha donat, que

lamic hagués raó a^ desamar son amat. Per que, amor,

dix lamic, no mes semblant quem ajats feta sàvia deman-

da; e aquesta demanda, d aquí avant, no la façats a mi ni a

negun amador qui vertaderament e leal ame son amat, ans

la fets als falsos amadors qui us fan estar desonrada en

aquest mon, e qui amen més mon amat per ço quels dona

o per ço que nois tolia ço quels ha donat, que no per la

bondat granea eternitat, e les altres, qui es"* en mon amat.

3. Escusàs amor al amic, e dix estes paraules: De
duració e de saviesa comença lamat I amar del amic per ço

car lamat es perdurablament scible e amable. Amic, dix

amor: segons esta .viij.* condició de eternitat e de saviesa

vos vull parlar de vostre amat. Vostre amat es perdurabla-

ment scible e amable: per açò ha començat^ lamar del

amic, de duració e de saviesa, e sís ha d amor, per ço que

lamic ame perdurablament lamat el sapia; e en aquest amar

ha mesa lamat bondat granea poder, e les altres, ^ per ço

que lamich am lamat ab bondat granea poder, e les altres,

enaxí que simplament ame lamat per la bondat granea, c

les altres, del amat, segons que la segona regla e la .x.*

signifiquen. Emperò quaix tots los homens que amen vostre

amat, lamen per contraria entenció, enaxí que los uns la*

men per ço que Is do glòria, los altres 1 amen per ço que noÜ

do pena, e los uns lamen per ço quels do benanança da^

quest mon,^ e los altres lamen per ço que nois do treballi

I. B, e aço.— a. M, afegeix ad suum amatum.— 3. B, de.—4. B, qi

no fan ... qui son.— 5. B. e per ço comença. — 6 A, saíta al mol altres'

que ve, — •j. A, en axi (inlercala que tots lan tatxal) quels uns I amen per
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d aquest mon; e tots aquests aytals son d aquells falsos ama-

dors que vos dehits que multipliquen o minven lur amar

segons que vostre amat los dona ois toll les benananses

daquest mon; e no trob, amic, quaix nengú qui vulla amar

vostre amat per vera entenció ni per la vera raó per que

vostre amat' es amable, e enaxí roman vostre amat sens

leals amadors e està enfre falsos amadors desamat menys-

preat, e yo só poca que no trobe^ amadors leals en quim

pusca estendre ni cngranir. Don, per raó daçò, amic, yous

feya la demanda per ço car me pensava que vos fossets

daquells amadors qui vostre amat amen falsament e ab

maestria.

4. Com lamic ama més son amat que sí mateix, adones

usa de punts transcendents en durar <(possificar]> saber c

amar, contrariar començar e mijançar. Amic, dix amor;

amar devets vostre amat més que vos mateix, segons que

aquesta segona condició^ de eternitat e de contrarietat ho

significa; e si vos amats vostre amat més que vos mateix,

adonques usarets de punts transcendents, segons que la

.vj.* regla ho significa, e usarncts'* per tots vostres comen-

çaments; per ques exalçarà tant vostre amar, que nos porà^

avant ni atràs tornar, cor durar lo farà perseverar^ en gra-

nea de bondat duració poder, e les altres; e enaxí com

lenteniment vostre puja sobre sí mateix com entén son

amat més bo gran durant^ poderós, e les altres, que sí ma-

teix, en ço que entén de son amat afferma tot ço quis

segueix segons bondat granea, e les altres, de son amat, e

nega segons ço que entén segons sí mateix contra son

amat, adonques puja, enaxí,* lo durar de vostre amar en lo

ço que nois don pena e los altres lamen (BMc. lamen uostre amat) per ço

que Is do les benanances daquest mon salta a Valtre mot mon.— i. B. salta

aValtre mot amat.— 2. B. car (M, quia) no trop — 3. A, entencio/—4. B,

axi com uos mateix adonchs usarets segons punts ... e usariets — 5. B,

per que exaltarà ... no pora : M, per quod exaltabis ... non poteris.

—

6. A. e perscuerar.— 7. BMc, puja si mateix ... gran durable. - 8. M, et

negat omne id quod intelligit (A, entens?) ... sic tunc ita exaltatur.
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durar de vostre amat; per lo qual durar vostre amar quP
ama més lamar de vostre amat que sí mateix, e més pos-

siffica vostre amar en lo possifficar de vostre amat que en

sí mateix, e en^ lo contrariar de vostre amar e^ de vostre

entendre nous pot contrastar, pus que pujats vostre con-

cordar al concordar de vostre amat, e en aquell comença

vostre amar a** amar lamat sobre son contrariar c concor-

dar, e es lo mcjà damor amar qui us fa pujar a vostre amat

com 1 arnats sobre vos mateix e per raó dell^ mateix; e en

axí usats de punts transcendents sobre vostres comença-

ments, com arnats vostre amat més que vos mateix: per

que adonques tot vos es bell dolç e plasent quant sosteneis

per vostre^ amat. Mas si vos, amic, amavets més vos ma-

teix que vostre amat, adonques no poriets usar de punts

transcendents, car no hauriets poder ^ ni força ab que po-

guessets pujar més a ensús que vostres començaments; ans

vos dic, amic, e consirats be esta paraula, que aytantost

com alcú ama més sí mateix o altre, que vostre amat, tan-

tost cau e devalla a enjús que sos^ començaments, ço es

saber, que devalla a malea e a peccats, dels quals vist tots

sos començaments,^ e enaxí no pot haver punts transcen-

dents a usar de sos començaments, ni pot contemplar ni

fruir la bondat granea de vostre amat; e car quaix tots los

homens d aquest mon son en est deffalliment e en aquest

baxament, dic vos, amic, quen só en tristicia e en dolor, c

seré tots los jorns de ma vida. Plorà amor, e sís feu la^

mic, e cridaren amdos: Ha a, amat! As, amatl^^E cant au-

ràs leyals amadors que per tot lo mon preyquen tes valors?

1. M, per quod durat tuum amaré quod (el qui deí text sembla sobrer,

sinó es que hagi caigut dura després de durar.— 2. M, sense en (in).— 3. B,

o: M, vel —4. A, elideix a. — §. A, del.— 6. A, tots uos es bell plasent

quant sostenets vostre.— 7. BM, uirtut.— 8. B, que son amat ... e aualla

a cnjus que sos (M, infra sua).— 9. A, salta a Valira mot comença-

ments.— 10. B, a (A*, has as) amat a amat : M, o amatel o amatel



De la fi desta Art

*a5tí*ír^
N aquest procés de la fi daquesta^ Art pot lamic

íí!l?Q3? compenre e habituar la manera del mesclamentcompei

qui es dels començaments, e pot haver art e

doctrina a usar dels començaments d esta Art, segons estes

paraules:

2. Parlaven lamic e lamat, e complanyias lamat al

amic^ com tan poc era amat e conegut per lo seu poble, a

qui tant havia donat. Plorà lamic e acusà amor a son

amat, car no feya amar a les jens més lamat que negunes

altres coses. Escusàs amor, e dix de saviesa aquestes pa-

raules:

3. 5 En lo començament, cant les jents començaren a

entendre les obres de mon amat, fon donada art e doctri-

na de saviesa per los philosofs qui son passats ça anrere,

en axí que saviesa hac molts servidors qui la posaren en

arts moltes c diverses, e de mi, car non han haúda cura,

no han donada art com hajen ensenyat a les jents amar*

mon amat per art,^ segons que han donada art com sia co-

negut; e enaxí les jents han saviesa artificialment e no

han mi segons art: per que si les jents entenen més 1 amat

que noi amen, no es culpa ^de mi, pus que major ajuda

han feta a saviesa que a mi aquells qui son passats ça en-

1. A, daquext.— 2 B, (sense caldera) parlauen ... companyíe» lamat

(sense al amic, mots que també omet M).— 3 B, sense calderó.— 4. B, gents

a amar.— 5. M, no tradueix per art.— 6, B, nos es colpa.
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rere; ans vos dicj amic, dix amor, que yom deig clamar

de bondat granèa, e les altres, car aytan bona só, com es

saviesat^pcr que bondat e granea han fallit vés mi, car no

mi han^ tant bonificada magnificada en doctrina e en art

damar mon amat e elles mateixes,* com han saviesa en

entendre.^

4. Respòs saviesa a^ amor, e dix que Is antics savis^

qui son passats d esta vida, havien sàviament feyt ço que

feyt havien en posaria en arts, per ço que les gents

haguessen manera de viure per entendre, e que ella fos

lum qui anàs denant a amor, il•luminant la com amàs son

amat e ses obres. Mas vos, amor, dix savisa, havets^en-

amorades les jents d aquests bens temporals, e més los fets

amar simplament ells mateixs e lurs obres, que vostre amat

ni ses obres, e no volets penre illuminament de mi qui

us enseny la noblea e la altea del amat e de ses obres, e

la viltat daqucst mon c de tots sos amadors. Per que yo

me clam de vos, amor, e encara us dic que no só pagada

de bondat, car nous boniffica, ni de granea, e les altres,

car nous magnifica en tal manera, que vos amets segons

que de mi art e doctrina haver podets.

5. Escusàs bondat e acusà granea qui no la havia

magnificada en saviesa e amor, e sís feu duració, ^e les

altres, car no la havia feyta tant durar en granea que po-

gués haver '^ boniíficada saviesa e amor en tal manera, que

saviesa sabés e que amor amàs més la bondat del amat

que neguna altra bondat. Car si granea e duració magues-

sen donades complidament lurs '' semblances, en tant ha-

gra bonifficada saviesa e amor, que lamat fóra més amat|

c conegut que neguna altra cosa.

1. B. ans dJch.— 2. A, com so sauiesa : B. com es sauie.— 3. B, coi

no man.— 4. A, e eles marexexes.— 5. M, quantum bonifi'.averunt ef

magnificaverunt sapientiam ad (B, ») intelligendum. — 6 B, elideix a.-

7. A, amics sauis : BMc, antics (sense savis).— 8. B, luny que anas dauanl
. . amas son amar ... haurets.— 9. M, in ma^nitudine (B granea) et amor<
et simi]iter accusavit durationem.— 10. BMc, que hagués.— 1 1. B, ses.
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6. No plac a granea car bondat la encolpava, nis feu

a' duració, c dix a bondat en tal manera: ^ Si vos, bondat,

maguessets tant bonifficada com bonifficar me podcts, yo

us agra magnifficada segons mon poder; mas, còm^ vos

cuydats vos, bondat, que yous pusca magnificar, c que

vos siats ociosa e pereosa de multiplicar"* vostra semblança

en mi e en duració, e en les altres, que tant lexets multi-

plicar malea, que s esforça aytant com pot com vos do ses

semblances e que us tolga les vostres? E no ho fasets^ be,

bondat, dix granea, com mi encolpats ni los altres co-

mençaments: es me^ semblant que siats accidiosa e injurio-

sa e semblant a malea, qui es vostre contrari e contrari de

tots^ nosaltres.

7. Fellona fo duració de bondat qui la havia ^ acusa-

da denant lamic e lamat e denant los començaments de la

substància, e dix a bondat: E còm, bondat, vos cuydats

vos que yo^ faça durar vostre bonifficar, lo qual havets en

la art de scíencia e en la art damancia, e no havets cura

ni volentat^^de bonifficar art de membrança? E no seria

aytan gran be que fos J[rt memoraliva, per la qual hom per

art hagués membrança de les coses qui son pasades, com

es de saber "e atrobar e amar les coses qui son e qui

seran? E còm! bondat. No es aytan gran honor'^al amat

que sia membrat, com es que sia entès e amat? e no só yo

aytan be semblança de sa eternitat, com la saviesa del

amic de la ^^ saviesa del amat, e la amor del amic de la

amor del amat? E vos, bondat, havets diligència e cura

com sien Art inventiva e amativa, e de JJrl memorativa no

curats, ni anc per negun temps no hoí dir que negun home

I, A, sense ^.— 2. BMc, e dix ... aquestes paraules —3. BM, manca
còm.~4 B, ociosa per cosa de (M, otiosa ad) multiplicar: A, salta a

/'a//re mo/ multiplicar. - 5. B, feis (fa8ets= faets).— 6, BMc. e esme.

—

7. B. tote».— 8 B, que hauia —9 B, yo us : M, ego tibi.— 10. BMc,
ne ànsia.— 1 1. B, com es a saber : M. sicut est ars inventiva et amativa

ací sciendum.— 12. A, intercala a bondat tatxat.— 13. A, com (B, com es

la) saviesa del amic c la.
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pregat hajats que la faça' a membrar lamat, e lexats obli-

dar a les gents lamat e ses obres!

8. Callarà poder si gosàs, mas cor los altres comen-

çaments parlaven c sescusaven, dix al amat aquestes pa-

raules: Senyor amat: yom poria en partida escusar dels

crims quem posen^ bondat c granea, c les altres, sobre mi

en ço que no possific tant la .j. començament en 1 altre,

que cascú vos faça honrar e servir segons sa proprietat c

natura; emperò alcuna escusació he, daytant que bondat

ni granea, e les altres, no mi cossenten^ perfetament com

pusca usar de mon propri offici en ells,'* e axí, com ells

deffallen, be conech e confés que yo deffall a ells; c en

axí ni de tot en tot mescús, e no sé d on se pren ni d on

vé que quax a açò som venguts, segons lo temps en que

som^ que quaix los uns som^ de tot en tot contra los altres:

per que yo tendria en bo que tots ensemps vos clamassem

mercè quens perdonassets, e que de nos de tot en tot no

esperassets^ la fi per que som, mas que vos, sobre nostres

forses, nos endreçassets ens ajudassets^ a vos honrar e

servir, en axí que tot ho féssets vos. Mas car vos en par-

tida ho comandats a nosaltres e a la liberiat que donada

nos havets, destruïm ho tot per lo deffalliment qui^ es en

nosaltres e^ per lo ma] ús en que lo mon ha estat lon-

gament.

9. Vertut, dix laniaí, e vo^ que dehits? Senyor amat,

dix vertut, tant son multiplicats vicis en lo mon e tant son

yo culpable car no só més nada en unitat de bondat gra-

nea, e les altres, per ço queus fesés lausar^^servir e hon-

rar, que no mi abasta força ni manera com vos pusca mer-

1. B, no curarís ne anch null temp oy dir que nengun hom pregats

haiats que faça aiatenyer? (M, quod daret materiam).— 2. B. senyer usuati

amat yo men poria . . quem han posats — 3 B, nom consenten.—4. A,
salta al mols a elJs que venen després de deffall.— 5 B, son ... son.— 6. M^^
nullo modo separares — 7. B, forces (A, fosses) nos adreçasets en aíuda-

sets.— 8. A. quey.— 9. BM, sense e.— 10 B, e tant uos son colpabiesl

car no son ... fes (A, fessets) loar.
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cè clamar ni a vos me pusca escusar, ni nengú de mos

frayrcs' ni de mes sors vos pusca escusar; mas que estic

vergonyosa e en tristicia e en plor denant vostra presen-

cia, esperant de vos gràcia e benedicció, e encara judici,

segons que sia plaser de la vostra sancta justícia, a la^ qual

yo só tan culpable.

10. Dementre que vertut parlava, veritat plorava-

c

planyia. Veritat, dix I amat: per que plores? ^ Respòs

veritat, c dix que ella plorava per ço car tan poch"* havia

mès en ver de bonifficar magnificar durar, e les altres. E
plori, senyor amat, per ço com^falsetat ha mès tant en

fals de malifficar parvificar, e les altres. On, com vos,

amat, siats en tan gran veritat de bondat granea, per

quem lexats a falsetat enaxí sobrar malmenar e auciure?

ni per que vostra veritat nom tramet tantes de ses sem-

blances, que la falsetat daquest mon pusca penre^ encarce-

rar e auciure?

I I. Dementre que veritat plorava e ab son amat par-

lava, glòria consirava de quinya matèria ^ poria parlar ab

son amat, e dix aquestes paraules, sospirant e plorant, al

amat: Cant consir^ los homens qui son passats desta vi-

da e consir com pocs son aquells^ qui son en vostra glò-

ria, segons aquells qui son en pena en la qual blastomen

e maleexen vos, amat, qui ets tan digne de ésser amat co-

negut e honrat, aytal cosa a consirar í<^ pert vertut e força, c

no pusc donar repòs ni consolació '^ a bondat granea, e les

altres; enaxí yo, qui só glòria, estig en tristicia per vos,

amat; per que podets, amat, '^consirar com son grans los

treballs que sostenc, ni com en mos treballs son molt '^ tre-

ballats los començaments de la substància, ni com han'^

1. B, me pusch escusar ne dengu de mos frares.— 2 B, plasent a la

uosrra .. e a Ja — 3 B, plorats.—4. A, tan petit —5. BMc, e plor enca-

ra scnyer amat car. — 6, B, puxa pendre — 7. B. consideaua de quina

glòria (M, també glòria. Serà manera?) — 8 B. com consider usual.—
9. B, son los.— 10. M, considerando hoc — 11. BMc, donar consola-

ció.— 12. BM, ometen amat.— 13. A, molts.— 14. M, et quod sit.
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gran privació de repòs en la pena que sostenc. Amat, dix

glòria, c on es vostra glòria, de la qual mavets donada sa

semblança? ni ont es vostra misericòrdia, vostra pietat?

ni per que vos, amat, no desirats que molts homens sien

en vostra glòria e pocs ne sien en pena? e encara, que

aquells qui seran' en glòria sien en molt gran granea de

bondat,^ c les altres, per ço que pusquen ésser posseïdors

de gran glòria?

12. Amat, dix differencia: vos ets .j. e vostre amic

es altre,^ c on més sots distinct ab vostre amic, majors

semblances me pot donar de sí mateixa la differencia qui

es enfre vos, amat, e vostre amic, e més pusc yo ésser

luny a confusió en los començaments de la substància.

Mas nom sé quès pot ésser, amat, que en tan gran confu-

sió son los homens d aquest mon, estants los uns bons per

.j.» manera e mals per altra, e los uns son grans en poder e

petits en vertuts e valor,* e axí dels altres començaments.

D on, per raó daçò, yo qui so inconfusió, estig confusa-

ment enfre les gents, e só inconfusa^ dedins la substància c

confusa deffores per males obres e per malvats regidors;

e clamme a vos de concordança, qui nom lunya de con-

trarietat, quim fa estar confusament en lo mon, ni ella no

sen lunya tant com poria, e estàli mal com tant participa^

ab son contrari.

13. Arnal so tenc concordança com differencia havia

dites de ella aytals paraules, e dix al amat: Differencia

acusa mi de ço de que ella deuria sí matexa^ acusar; car

be sabets vos que naturalment differencia ha major pro-

porció e natura com sia en mi que en contrarietat, com

yo sia començament ^ substancial, e differencia atrestal, c

contrarietat sia començament accidental tan solament; mai

1. B, sien : M, sunt.— 2. A, granea bondat. — 3. B, amich dix dra<|

vos sots vn uostre amat altre.— 4. B, uoler : M, voluntate.— 5. BM, in-

confusió.— 6. M, et ibi est male contenta et participat.— 7. B, de cort

git que deuria si mateixa : A, manca si matexa.— 8. B, comença.
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differcncia se dilata* tant c sestén en contrarietat, c tant

rcb sa semblança, que quaix tota sacolora es vest de con-

trarietat, e contrasta aytant com pot a rebre mes semblan-

ces segons bondat granea, e les altres,2c reb semblances

de contrarietat segons malea de granea, ' e les altres. Em-

però, amat, vostres ulls vos en fan testimoni; car per

esperiencia vehem^que differencia més es, en los homens

daquest mon, en contrarietat de bondat granea, que en

mi, qui só concordança de bonifficatiu e boniffícable,

magnificatiu^ e magnificable, c de bondat granea, c les al-

tres. Com yo he ordenat e proporcionat, e encara naturat,

com sia de .j. e de molts en bondat granea, e les altres,

ven ^ differencia en contrarietat e ven contrarietat en dif-

ferencia, qui affollcn e destroeixen tot ço que yo^ he or-

denat e concordat: per que yom clam a vos, amat, de dif-

ferencia, e sím faç de contrarietat.

14. Amat, dix contrarietat: De^ques clama de mi

concordança? E no son yo contrarietat son contrari? E
com yo li tramet mes semblances, per que les pren con-

cordança? ni per quem creu daçò que li dic? Yo faç mon
offíci, e si ella no fa be lo seu, en quèn só yo? Ans vos

dic, amat, que' concordança fa tort a mi e a tots los altres

començaments de la substància: a mi lo fa en quant sen-

tramet^Ode mon offici; car yo só aquell ens qui contrast a

la fi de les coses, e les vull desviar de * Mur fi e applicar

a no fi, e concordança fa açò mateix en quant fa les gents

concordar majorment ab menor fi que ab major; fa tort

encara a bondat, car més sadelita en les coses males que

en les'^bones; e sís fa a granea, e les altres, car més poca

I. B, se adelita.— 3. A, salta a l'altre mot altres.— 3 M, malitiam

parvitatem.— 4. B, uos en facen testimoni ... ueefs : M, perhibent tibi

inde testimonium .. vides.— 5. B, que de mi ... e de bonifícatiu ... e de
magnificatiu.— 6. B (manca com yo ... e les altres) puix ve : M, cum
enim proportionaliter ordino et ordinate naturo quod sim concordantia

unjus ... tunc venit.— 7. B, omet yo passim.— 8. B. e de.— 9. A, que
com,— JO. A, la fa ... tentramet (ía t inicial corregida c : B, sentra-

raent).— 1 1. A, intercala mon offici tot tatxat.— 12. B, les coses
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es en granea de be que en granea^ de mal. E donqucs,

amat, dix contrarietat, pus que ellas mir mal^e es pus

fort que mi naturalment, per ques clama de mi? ni per

que sofer^ que yo meta contrast entre ella e los altres

començaments de la substància, pus que ella es tan forts

e tan poderosa quem pot penre e ligar e fer de mi a* tota

sa volentat, com sia açò que ella sia ens substancial e ac-

cidental, e yo sia accident tan solament?

15. Acusà començament lo mejà a son amat, e dix

quel mejà lo torbava en ço que conjunyia los uns comen-

çaments ab los altres inproporcionalment e inconvenient,

e en aquella conjuncció ajustava contrarietat c menoritat

qui li^ affollaven quaix tot son començar; per que ell, com

per lo mejà volia pervenir a la fi, atrobava mejà^tot alte-

rat e mudat de sa natura, e no podia passar per aquell

mejà a la fi que desirava. Car, amat, dix començament,

cant comenci començar ab bondat granea duració, lo me-

jan qui es començar ixent de mon^ començatiu c comen-

sable, se vist de contrarietat contrariar e de menoritat

menorifficar, e axí fa mi passar® per contrarietat e per

menoritat, de quim dona lurs semblances, e toll mi ' les

semblances de bondat granea concordança majoritat fi, c

les altres; e en axí en la fi no pusc reposar.

16. Escusàs lo mejà al amat, c acusà començament e

fi, c dix aquestes paraules: Senyor amat, en vos cj

leyaltat raó'^e drctura. Començament se clama de mij

segons que vos ausits, e vos, senyor, sabets que amor sei

clamada a vos delí, car diu^^que en lo començament, loi

s«»vis qui son passats no han donada art e doctrina damar^

e han la donada de saber. Encara, senyor amat, se clamí

duració de començament, car no pot acabar que art sii

1. BMc, es granea de bo que granea.— 2. B, scn mir mal : M, s(

malc gerat — 3. B, soffir.— 4. B, c fer pot de mi a (A. sense a).— 5. Ai

intercala fayia tatxat.— 6. B, atroba miga.— 7. B, sense mon.— 8. A,

vant fa posa dels altres tatxat : B, fam posar.—9. A, tol mi* B, toll

me.— JO. B/Vl, amor.— I j. BMc, se clama ... car dix.
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donada de membrar, enaxí com es donada dentendre e

damar. Encaraus dic, senyor, que començament e fi fan

vés* mi injuria e peccat; car yo no só als mas açò quem
ven de la influencia de la fi c de la refluencia del comen-

çament, car d ells só ixent e só açò que só: a ells .ij.2 deu

saber ma natura. Mas la fi menflueix ab tan gran confusió,

e lo començament, atrestal, ab tan gran confusió me re-

flueix, mesclants^ en aquella influencia e refluencia bondat

ab malea e granea ab poquea e duració ab privació e les

altres,'que tot me fan estar enfre los homens desordenat

c confús: per que yo me clam delís a vos, senyor, e si no

men tenits dretura, daquí avant nous vull la libertat quem

havets donada, pus que començament e fi me giten de ma

natura, e cercats^ .]. altre mijà en qui la libertat sia sos-

tenguda.

j 7. No si gosà escusar fi ni gosà acusar lo mejà al

amat, mas clamàs de majoritat dient estes paraules:

Amat,^ vos volets que yo sia començament en qui comen-

çament pusca reposar. Vos, amat, sabets que majoritat

sestén pus fortment en lo mon en ma contrarietat que en

ma concordança, e no fin li plau més majorifficar que mi,

c tant ha majoritat perseverat en no fi, que a penes la

pusc enclinar ni endur^ a neguna cosa que sia de ma natu-

ra ni de ma semblança: per queus faç saber, amat, que

si majoritat ha longament aytal poder ni aytal ús en lo

mon, que ab tot sen va; ^e esme semblant, amat, que vos

donets semblança a les gents que poc preats la fi per que

havets creat lo mon, e que majoritat pusca desviar lo mon
de mi e quel pusca aplicar a mon contrari. Plorà fi, e

sís feren bondat granea, e les altres, e tuyt ensemps acu-

saren majoritat a lamat.

». B, cnucrs.— 1. B, e son ço que so a ells abduys.— 3. B, atrctal ...

mescants.— 4. B. bondat ab granea malea ab bonea e les altres.— 5. B,

quel començament e la fi ... encercats — 6. BM, ometen amat.— 7. B, e

induir.— 8. M, ipsa cum toto mundo peribit.

AMA•nvA-25•
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18. Maravcllàs majoritat per que la acusaven ' tots

los començaments de la substància del amic, al amat, 2 c

dix estes paraules: Senyor amat, vos m avets creada

major en la fi de les coses intellectuals que en la fi de les

coses sensuals, 5 e vos volets que yo sia image de la in-

mensitat de vostra bondat granea, e les altres, per ço que

en mi sien representats los vostres començaments ésser

majors que neguns altres començaments. Amat, valia m
ab vos'* saviesa caritat e raó; car vos sabets que yo só

matèria a bondat granea duració, e les altres, com pusca

de mi cascun dels començaments, prendent mes semblan-

ces, majorifficar ses semblances e ses obres. On, qual mal

meresch jo^a bondat si ella vol de mi majorifficar pus

fortment sa fi sensual que sa fi entellectual? E açò mateix,

amat, vos dic de granea, e les altres. Amat, no creats a

lurs paraules; e si han tort en mi ^acusar e de mi més

donar a menor fi que a major, fets me dretura e venjança;

e si yo he tort, clam vos mercè, c vull estar en vostra

justícia a vostra 7 volentat, c de vostra misericòrdia vull

haver esperança.

19. Has as,^ amat! dix egualtat. B com es majoritat

de belles paraules! c com ab bells parlars vol escusar sí

mateixa e vol acusar^ tots nosaltres! E còm, majoritat!

dix egualtat: e no sabets vos que yo só naturalment, en

la substància del amic, enfre bonifficatiu e bonifficable,

magnificatiu e magnifficable, c les altres, e açò '^entellec-

tualment e sensual? Don, segons que^^yo só dedins la

substància subject en quis reposa naturalment la fi de

concordança e de bondat granea, e les altres, e enaxí se

deuria seguir en la obra deffora. Mas vos, majoritat, ho

1. B, maraucllaues (M, mirabatur) ... li accusauen.— 2. M, amici et

amatt.— 3. A, censuals.— 4. M, valeant (B, ualen) míhi apud te.— 5 B,

merecho.— 6. B, no cregats ..tort de mi.— 7. B. a uostra justícia a (M,

et) uostra.— 8. B, ha : M, o (semeí).— ^. BMc, c com ab sos bells dits

vos scusar si matexa e accusar.— 10. BM, sense e aço- ti. B, don se

segueix segons que : M, ex quo sequitur quod secundum.
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torbats tot ab contrarietat qui us hi ajuda, e sís fa meno-

ritat; car aytant com podets volets ésser sobre mi e sobre

menoritat per ço que vos siats gran en lo mon, e que yo

e' menoritat siam en petita entitat; c com de bonifficatiu e

bonifficable se deuria seguir egualar, vos fets que sen se-

guesca desegualar, en lo^ qual siats major que menoritat:

perquè fets tort e peccat,^ e a vos matexa fets mal e a

tots nosaltres, e ets contra amor damic e damat.

10. Tots los començaments volgren que parlàs me-

noritat denant lamat, e tots estegren apparellats que si

menoritat los acusava al amat, que la represessen** per ço

car en amar conèxer servir e honrar lamat, los dona me-

noritat ses semblances; per que nes menys amat conegut

servit e honrat lamat. Parlà menoritat, e dix que ell era^

ens prop de non re, per que no era tal ens que degués

acusar nengú de falliment que fés, car tant navia en sí

mateixa, que dacusar sí matexa era afaynada; c dix que

ella era en colpa, car en deservir^ lamat donava als altres

començaments ses semblances ab les quals los enclinava

tant com podia a non ésser els lunyava del amat, e ella

havia colpa de la colpa que havien los altres comença-

ments, car ne reebien ses semblances. Humiliàs menori-

tat aytant cant poc,^ e fogí a contrarietat de sí mateixa e

dels altres començaments, los quals pregà aytant cant poc

que tuyt ensemps clamassen mercè al amat, e que no intràs

ab ells^ en judici. Consentiren tots los començaments a

menoritat, e tuyt ensemps cridaren: Mercè mercè, amat

amat!

I. A, hi.— 2. A, eguallar ... deseguallar en lo (B, la).— 3. A, pcc-

cats.— 4. B. prenguessen — 5. B, per la minorttat c dix ella que era ents :

M, ^serviretur) per minoritatem; et ipsa dixít quod esset ens.— 6. M, in

serviré.- 7. B, com podia.— 8. B. tots ensemps camassen ... no entras

ab elles.

li
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C Fenida es la Art amativa, la qual no-

vellamcnt es atrobada per entenció que sia per

tot lo mon' conegut e amat nostre senyor Deus,

en la guarda del qual la comanam,^e sins fem

dels àngels e de tots los sants, e de tots aquells

qui reneguen sí meteixs e segueixen Deu.^

^

I. B, per tot Jo mon sia.— 2. B. coman.— 3. BMc, neguen (M, abne-

gant) si mateixs e seguexen nostre senyor deus. Jlfegeixen ; Anno na-

tivitatis dominí (M, sense domini) Millessimo CC.° XC° in

uigilia Santi laurencii fuít ars ista inuenta gràcia (M, per

gratiam) domini nostri jhesu xristi. Sobre aquesta data i la man-

ca d'elta en et ms. A, vegi's el que deim en el Proemi.



De la TaulaMesta ART que es de expla-

nament de vocables per a. b, c. d, e.

f. g. h. i. k. !• m. n. o. p. q. r. s. t. u.^

|queSTA taula es de les paraules que son en latí

en esta Art, les quals declaram a aquells qui

no saben latí, enaxí que si no entenen aquelles

paraules, que recorren a aquesta Taula on son declara-

des, e si la paraula comença en a. o en b. o en c, en-

cercla hom en esta Taula en aquella letra en que comen-

ça, vermella o blava.

^

Amaiiva se diu de amar, axí com de veure se diu

visitiva.

atnancia se diu de volentat que ama, axí com seien-

cia'^ quis diu de enteniment qui entén.

I. A, no posa aquesta taula. Transcripció de B, amh el qual concorda

M, àdhuc en les errades; confrontes de D, SI, C. * Ometem les variants de

grafia i les de conjunció e í o quan son equivalents.— 2. D aC, ometen tota

la rubrica.— 3. D, (en vermelló) Aquesta taula es de les paraules ho dels

vocables qui son en lati en totes les sues arts e libres que Maestre Ra-

mon luyll ha fetes les quals declaram aci a aquells aquelles paraules que
decorreguen (aC, recorreguen) a aquesta taula hon son declarades, c

si la paraula comença en a. ho en b. ho en C. enserquen la (aC, tam'

bé encerquen la) en aquestes robriques ho en aquesta taula en aquella

letra en que comença vermella (aC, també vermella, sense o blava). D,
posa les inicials illuminades de vermell i blau, alternalivament, a la primt-

ra milat, i després llises, de tinta negra corrent, amb moles de vermelló : a,
totes vermelles? : BC, només les indiquen en negre, deixant espai blanc per

a la illuminació.— 4. D, con hoyr sciencia.

* D = ms. català (Domicà) de la Bibl. Provincial de Palma (s. XI Yj.
a = ms. català de la Bibl. de l'Estat, de Munic (>. XV).
o = ms. català en poder de l'editor (s. XY;.
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amahundus es aytant dir^ com abundós de amor; e

açò mateix se entén de bonahundus qui es abundant^ de be,

e óamorós qui es complit damor, e bonós qui es complit de

be, e de les altres paraules semblants a aquestes.

animal es tota cosa que sent, axí com hom bèstia

auzell peix.

acíu se entén en dos^ maneres: lo primer es ésser,

axí com lo ésser de la cosa que es; lo segon es lo obrar

de la cosa, axí com entendre parlar veure scalfar córrer, e

les altres coses semblants. '^

acció es de aquell qui fa en aquell que soffir, axí

com lo foch ha acció en laer com lo scalfa, e lo senyor

qui senyoreja son vassall.

abstracció es la natura de la cosa simplament presa,

axí com la humanitat de home, e justícia de just, e bon-

dat^ de bo, e granea de gran, e axí dels altres.^

accident es la cosa que no pot per sí star, mas en

altre, axí com color que no pot estar^ sens colorat, e calor

sens foch, e parlar sens home, e entendre sens enteniment. ^

agent es aquell qui obra de^ alguna cosa.

agencia es la essència de obrar.

antecedent es aquella cosa per que es altra, i^ axí

com hom es ço de ques segueix animal, e bonea d on se

segueix bo. '^

alteració es mudament de coses, axí com^^j^onne no

just quis muda en '^ ésser just con fa bones obres, e en axí

com lo vi qui es mudat com es vinagre. ^^

1. Dac, amabundos (i més avall bonaundos) es aytant a dir (D, [a

dir])

—

1. B. bondat.— 3. DaC, dues usual per als plurals femenins.—
4. Dac, ometen semblants.—5 Dc, boncsa : a, bonea formes usuals

respectivament.—6. D, de les altres paraules semblants : C, de les al-

tres.— 7. DaC, per si estar. - 8 D, afegeix e axi de les altres sem-

blans.— 9. aC, sense de.— 10. DaC, es aço per que es altra cosa —
1 1. B, e bonea bo : M, et de bonitate bonum : C, e bonea d on seguex

bo.— 1 a. D, [axi com] quant : a, cant : C, quant.— j 3. B, manca en. Serà

a caiguda? (M, ad).— 14. B, es agre



Art Amatiya 39:

BonificaHu es bo qui fa be sots rahó^ de bonea, e

honificable es ço que es apparelat a ésser bo,^ e bonificar es

Jo acte de bondat, ^ e bonificat es ço qui es feyt bo; c açò

matex se entén'* de intellectiu, entenent, intelligible, entendre,

entenguty e axí de les altes coses semblants a aquestes.

Conclusió es affermar o negar alguna cosa per la

necessitat de algunes coses precedents dites, axí com si

hom diu: aquest hom es bo:^ donchs cove que faça bones

obres.

compost es ço que es ajustat de molts, axí com cle-

mentat de .iiij. elements, e home de cors e dànima.

concret es^axí com bo de bondat, e just de justícia.

contracció es ajustament de alguna cosa de altra, axí

com bondat ajustada a home per ço que hom sia bo e just.^

continuilat es integritat^ sens departiment del un

cap entro al altre.

contigüitat es tocament c conveniment^ de coses,

axí com en hom en quis toquen la carn e los osos.

constituir es de moltes coses fer altra, axí com de

ànima c de cors es '^ constituït home.

conseqüent es ço quis seguex'^ per lo antecedent que

dit havem, axí com si es coltell cove que sia ferre, e si es

just cove que sia justícia.

contingència es aventura.

contingent es açò que pot sdevenir a aventura, axí

com lo pagès per aventura pot sdevenir cavaller. '2

continent es la cosa que conten ço que en ella sta,

axí com la ampola qui conten lo vi.

1. B, sens raho.— 2. DaC, a ésser fet bo.— 3. DaC, es lactu /orma

uiual (sense úz hondzx).—4. DaC, aço se entén aytan be.— 5 DaC,
dauait (aC, denant) dites axi com si home es bo. - 6. B, manca es.

—

7. D, axi com bonesa e jusricia ha home (aC, bonea justícia ha home)

per ço que sia bo e just home. — 8. C, continuat es cntegrat.— 9 D a C,
conjunyiment.— 10. C, manca com : Sí ^ manca es.— 11. B, es ques se-

gues : C, es ço qui seguex. — 1 2. a, es aço ques pot esdevenir per auen-

tura caualler.
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contengut * es la cosa contenguda en la cosa en que

sta, axí com lo vi en la ampolla, o lo hom en la cambra en

que sta.

chaos es confusió e mesclament dels elements c de

totes coses corporals engenrablcs e corruptibles que stan

dins^ lo chaos, estants de la sua essència e natura, e que

complexen tot açò que es dins la luna.

condició es, en^ aquesta Art, mesclament de sos co-

mençaments, stants los uns condicionats^ en los altres se-

gons lurs diffinicions e proprietats, axí com bonea qui es

condicionada en ésser gran sots rahó de granea, e en

esser^ durable sots rahó de eternitat, e es gran c durable

segons sa condició matexa, ço es a saber, que sa granea e

sa duració sia bona;^ e açò mateix se segueix de condició

en los altres començaments.^

Diffinició es declarament de la cosa per sos propris

començaments, axí com granea es ço per que bonea es gran.

distincció 8 es açò que fa que les coses no sien la una

1 altra, ço es, ço que fa que un hom no sia altre, e que

hom no sia pedra.

discórrer es encercar moltes coses e^ diverses.

disposició es apparellament de coses per la qual '® les

coses son apparellades a alguna fi, axí com riquea es appa-

rellada a fer be, e cavall a córrer.

disparació es lunyamcnt de coses en natura, axí coi

hom es disparat'^ de ase, ço es, luny'^^ natura dase.

E converso^'^cs aytant dir com conversió de dos co-

ses, axí com hom qui es risible e risible qui es hom.

1. B, contingent.— 2. DaC, corrumpables (a, corporables : C, coi

rupables) qui estan de dins (» més avall també de dins).— 3. a, mant
en.— 4. D, comensamens.— 5. Dac. e ésser.— 6. DaC, bo (D^, be

na).—7. B, elements.—8. B, diffinició.— 9. aC, senxe c.— )o. DaC, pzí

Jes quals.— 11. a, disiparat.— > 2. C, ço es es luny.— 13. a, de conuerJ

»io : C, conu^rsio.
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essència es ço per que ésser es, axí com homanitat

es essència per que hom es.

ens es tota cosa, c tota cosa es ens.

entitat es essència de ens que es son acte.

espècia es una comuna natura a molts individuus, axí

com homanitat a Pere e a Bernat, e color a blancor e a

negror.

existència es proprietat e natura per que la cosa sta. *

extensitat es lo steniment de la cosa.

elemenlativa es poder de element ab lo qual lo ele-

ment fa ço que fa, axí com los hulís qui han potencia vi-

siva en ço que ab ella veen ço que veen.

explicite es com una cosa es explegada daltra, axí

com dir que en Deu es bonea, e en foch calor.

extrinsetat es aytant^ com cosa qui es defora.

"Forma es ço^ que dona ésser a la cosa, axí com àni-

ma que dona ésser al cors.

figura es ço quel seny del hom ateny veent o toc-

cant, axí com veure figura de hom en la paret, o sentir

calor en laygua calda** que es figura de la calor del foch.

finitat es ço per que la cosa es termenada.

Gènere ^ es açò que sta desús a coses diverses en na-

[tura, axí com animal qui està dessús a home e caval e leó,

c los altres, enaxí que hom es animal c Icó es animal.

^

Hàbil es açò que vist de sí mateix la cosa qui! sosté,

axí com justícia que vist home^ just, e sciencia a home sa-

vi, * e gonella o mantell a home vestit.

I. a, per la vsa esta.— 2. DaC, exfrinsitat es aytaiit a dir.— 3. D,
«3 cosa.— 4. B, omel calda — 5. DC, genre : a, ji»enus — 6. aC, es ani-

mal (b, anima) c cauall (D, també cauall) animal.— 7. D, vcst a home —
8. B, a saui home.
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Infinitat es steniment que no ha terme, axí com

Deu, c eternitat, qui no ha^ comensament.

inmensitat es granea sens mesura.

intensitat es puritat de cosa, axí com bonea es puri-

tat de bo, e calor de calt.

individuu es cosa singular, axí com Pere, Martí,

aquest cavall, aquest ca.^

impossible es cosa que no pot ésser.

imaginativa es poder ab que hom ymagina les coses

ymaginabJes, axí com hom qui ab sa ymaginació ymagina

figures que ha vistes, e terres en que es stat,3 e axí de les

altres coses.

inconfusió es ço per que stan coses apparents di-

verses, en axí que la una appar que no es 1 altra, axí com

bonea qui appar que no es granea, ne hom pedra.

implicite es quant la cosa es implegada en altra, axí

com en bonea en"* que es bonificant e bonificable, e en

hom ànima e cors,^ e axí de les altres coses.

Limitació es termenació de continent c contengut.^

Matèria es ço de que 1 agent obra sots rahó de

forma.

mixtió es mesclament de moltes coses, axí com de

vi e de aygua com son mesclats.

J^ecessari es ço que no pot ésser squivat per nc-

guna^ manera, axí com home qui no pot squivar que no

haja^ cors, e foch que no haja calor.

Ohject es ço qui es pres per potencia, axí com ve-

I. D, deu c (B, elideix e) eternitat qui no han.— 2. DaC, e marti c

aquest ca e aquest cauall.— 3. Dc, ymagina figures e terres en que es

(D. est) estat : a, (sense ymagina) figures e terres en que esta.— 4. DC,
ometen en. — 5. DaC, manca e cors.— 6. B, es de continent e contengut

termenació.— 7. B, alguna. —8. aC, noy haia.
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ritat qui^ es presa per enteniment com la entén, e color^

qui es presa per vista com la veu.

orgue es instrument, axí com los hulls qui son ins-

trument a veure,^e la lengua a parlar.

Potencia se entén en dos maneres: la una potencia

es ço que pren lo object,'* axí com lo^ enteniment qui pren

veritat, o vista que pren color, e volcntat amar;^ 1 altra po-

tencia es ço per que açò que no^ es, pot ésser, axí com en

la mà del hom viu en que poden ésser vermens.

passió es de aquell qui sofíir sots aquell qui fa,* axí

com làer qui ha passió sots lo foch quil scalfa, e vassall

sots lo senyor quil senyoreja.

particular es ço qui *ab altre sta sots una natura

comuna, axí com sots home sta Pere e Martí.

proporció es orde de graus a una cosa, axí com a

regiment cavaller comte o rey, o axí com a hom sentir e

ymaginar c entendre.

privació es com la cosa que era, no es,' axí com
home, com^^es mort, no es açò que ésser solia.

possible es açò que pot ésser.

punt trespassant es aquell per lo qual hom^^ munta

a entendre sobre ses forces, axí com lo enteniment qui

munta a^^ entendre en Deu que bondat granea e eternitat,

e les aItres,^^son una cosa matexa en nombre c son ra-

hons^'* reals c inconfuses.

predicat es açò ques diu de la cosa, axí com de

home, de quis diu animal, e de pedra cors, car tot hom
es animal e tota pedra cors.^^

propinquitat es aytant dir com prop.

I. DaC, ometen qui.— 1, BM, calor.— 3. DaC, son sfrumcnts a

veer. — 4. D, pren subiect. — 5 aC, sense article.— 6. a, o (D. ho : C, o)

uolentàt a amar.— 7. SL, manca no. - 8. C, manca fa. - 9. D, salta ais

altres mots no es. — 10. a C, qui com. — 11. D a C, I enteniment.— 1 a. C,
en : Da, manca.— 13. D, c les altres dignitats e virtuts de deu.— 14. b,

en nombre sots rahons.— 15. DaC, es cors.

I



396 Ramon Lull

proprietat es ço per que la cosa es diffinida e co-

neguda, axí com a hom' a qui es propría cosa riure, e al

foch cremar.

Quantitat es açò ab ques mesuren les coses, axí

com per longuea amplea^ pregonea se mesura cors, o

axí com per dos o per tres o més,^ se mesuren les coses

nombrades.

qualitat es açò que fa ésser la cosa aytal qual ella

es, axí com home fort o frèvol, o blanch o negre, o scrivà'*

o mariner.

quidilat es la essència de alguna cosa, axí com

aureitat^ que es essència daur, e homanitat de home.

T^elació es açò per que una cosa demostra altra de

necessitat, axí com si es pare cove que sia fill, e si es un

semblant cove que sia altre, e si es^ un egual cove que sia

altre, e si es major cove que sia menor. ^

realitat es lo ésser de la cosa que es fora del ente-

niment, axí com lo propri ésser de la pedra, qui no es

en 1 enteniment, o dzl argent, e axí de tota res.

rahó se entén en dos maneres: la una es açò per que

hom es home, e 1 altra es la semblança de la realitat, la

qual lo enteniment pren en sí matex com entén alguna cosa.

remot es aytant dir com luyn.

Substància es açò que sta per sí e dejús accident,^

axí com hom o pedra qui sta per sí dejús^ color e quantij

tat, e les altres.

suppòsit es açò que per sí està e qui es posat dejúl

altre, axí com dit es de la substància.

1. a, com home — 2. B. per amplea granea.— 3. DaC, o per quatre

o per mes —4. C, descriua.— 5. D, auroytat.— 6. a, salta ah altres mots

e si es, segueix ma- i resta interrompuda la lliçó.—7. D, quey haia menor

ho que sia menor.— 8. B, e dejus.



Art Amatiya 397

subjecl es açò que sta dejús a accident, axí com

home desots córrer, e ferre desots^ scalfar.

situ es stamcnt de cors, axí com en sient o en jaent

o recolzant o stant de peus, o veent.2

simplicitat es part de composició, enaxí que de

molts^ simples es feyt lo compost, axí com de .iiij. ele-

ments se fa cors elementat compost.

superficies es la pus"* sobirana extremitat del cors

en la qual appareix la color^ del cors.

sensitiva es poder de lés coses que senten,^ axí com

hom qui ha sentir ab lo qual sent calor o fredor.

successió es aytant^ a dir com una cosa qui es après

altra, axí com lo fill qui succeeix la heretat après son

pare, e axí com en la setmana, que es^ un jorn après altre.

suposició es ço per que hom supposa' coses ésser o

no ésser sens neguna'^^provació, axí com supposar que

Deus sia o que no sia, o que sia altre segle '^ o que no sia.

Universal es açò que enclou moltes coses desots sí,

axí com poble enclou molts homens desots sí, e maysó'2

moltes pedres.

Vegetativa es poder de cosa crexent o minvant, en-

genrant o corrumpable per via de natura, ab lo qual po-

der fa 1 agent natural ses obres, axí com lo arbre, en que

es vegetació, vegeta^^fuiJes flors e fruyts.

De aquestes paraules que ^'declarades havem ixen unes

paraules daltres; per que hom les deu jutjar segons aque-

1. DCy deius.~2. DCy seent ho en jaent e recoldant ho (c, o iaent

c recolzant c) estant de peus (sense o veent).— 3. Dc, moltes : D^ mol-
tes parts.—4. B, sense caíderó superfícies la pus.— 5. D, calor.— 6. C,
qui s entenen. — 7. B, aytal.— 8. Dc, setmana (B, semana) en qui es.

—

9. D C, per que (D, sense que) hom sotsposa í més avall sotsposar.

—

10. B, alguna.— 1 1. B, segué.— 12. B, enclou moltes coses de sots si e

casa.— >3. Dc, e vegeta.— 14. C, aquestes paraules que son.
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lles que havem declarades, axí com de sensitiva, d on

devalla sentir qui es la obra de la sensitiva, e axí com

sensible qui es cosa apparellada a ésser sentida, e axí

com sentit qui es çò' que hom sent, e axí de les altres

coses semblants a aquestes.^

Rnida es la taula a glòria c a Jahor de nos-

tre senyor Deus, ^ lo qual sia conegut e amat per

tots pobles de generació en generació. Amen.

1. B, co co (= ço ço).— 2. C, acaba ta Taula i posa tot seguit et finat

de ta Taula general.— 3. D. acaba, just afegint t'Aimn final. Hem ome-

ses variants de poca entitat i d'altres, especialment del ms. C, cfue son erra-

des evidents.



Arbre de Filosofia
desiderat

íl



SIGLA

A = ms. català de la Biblioteca de TEstat a Munic

(s. XV) base de l'edició.

A* = corrector de A.

B = ms. llatí en poder de l'editor (s. XV).

P = ms. llatí de la Bibl. Provincial de Palma (s. XV').

M = versió llatina de l'edició de Magúncia, t.Al.

L == lliçó concordant de BPM.
[ ]

= afegits als mss.

< >= afegits de l'editor.

^



Deus, en vcrtut de la tua Trinitat comcnsa

est Arbre de philosophia dcsidcrat.

Del pròlec

|OL estava en .j. verger a ombra d un bel ar-

bre, e consirava de Deu e del estament da-

quest mon. En tristicia estava car nostre

seynor Deus es tan poc amat e conegut en

est mon per son poble, car pocs son aquels quil amen ni 1

coneguen ne li fassen aquela honor que a él se pcrtayn,

nil be que dél reeben graesquen; e' molts son aquels qui

li fan deshonor, car per poques cozes, qui poc valen, se

leixen dél amar e conèxer, les quals més amen que él, c

per les quals més trebaillen; e per asò son en via de

dampnació per la qual van en foc perdurable e perden

aquela glòria que es tan gran, que tots los homens qui son

no la purien recomptar.

1. Dementre que estava en aquesta trista considera-

ció, per la presencia del arbre sots lo qual estava, volentat

me venc que feés aquest Arbre ^ e quel tramezés al meu

I. BP, eatderó, temé c— a. L, libruin.

Amativa - 26-
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fil, per so que <(per^' é1 agués menbransa e scíencta, e que

per aquela sciencia e menbransa agués conexensa de Deu,

e que per aquela sciencia e menbransa 2 Deu amàs e servís

ab aquest libre, ab el qual anàs per diverses terres e de

Deu conexensa e menbransa donàs.

3, Per asò, fil, qui segons cors de natura és a mi

amable, e si és bo per virtuts és ja a mi pus' amable, te

tramet aquest libre. E sapies que aquest libre es bo a mol-

tes cozes, so es assaber, a menbrar e conèxer Deu e amar,

e a manifestar la santa fe cathòlica a aquels qui no la co-

neixen, e a destruir les errors e falses oppinions d aquest

mon, e a fer e soure qüestions, e a donar conceil, e a

guaaynar vertuts e a mortificar vicis; e moltes d altres

condicions, sapies, fil, ^ ha en aquest libre que son bones e

profitozes,^Ies quals tu poràs saber e sentir si lo fruyt

d aques Arbre saps culir conservar e amar. Per que jot

fas manament, et don per conceil, que tu d aquest Arbre

sies agrícola tots los temps de ta vida; car per él poràs

venir a la vida eternal si sots la sua ombra saps estar e

del seu fruit manjar.

4. Sapies, fil, quen aquest Arbre se conten una spe-

cia de la Jíri memorativa, la qual specia es lo seu procés, ^

la qual Jfrt es molt nescessaria en lo mon, e per so he'

molt gran desig com pusca aver temps e oportunitat de fer

aquela; mas trop son ocupat per altres negocis dels quals

no pusc venir ^ a fi, car pocs son aquels quim ajuden.

1

I. Z>e L. — t. BP, et per scienttam (no tradueixen c membrança).
JSquets darrers mots que per aquela sciencia e membransa semblen repe-

tició sobrera, tot i que M, t'admet.-"^. A, és ja a mi pus iltegibte.—
4. L. et ita (M. sic) de pluribus aliis conditioníbus. % Scias fili quod.

—

5. BP, entia bona et utilia.—6. A, proses forma usual.—7. A, e passim

p^rlhe.—'8. A,*per altres ... no uenir pusc (per i pusc itlegibtes).
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De la divisió daquesf Arbre

D EPARTiT es aquest Arbre en quatre distinccions:

K 1 La primera es de la sua ordenació.

|[ Segona es de regles ab les quals hom sapia fer e

soure qüestions.

|[ Tersa es de preposicions que son nescessaries, ab

les quals hom pot soure qüestions e aver conexensa de

moltes cozes.

Q Quarta es de qüestions, les quals hom pot soure

ab les preposicions. 2

'1

- ' í 1 Sí . í V.' i .

n-s m«eo

I. APM, tm»9 caUerons.— 3, M, cu*n propofitionJbt/t et reguDs.
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né
De la primera distinció

IqUESTA distincció es departida en .iij. parts. La

primera part es la figura' del arbre. Segona

part es de la figura circular. Tersa es de les

diffinicions que son dels comensamens^ daquest Arbre.

<J>e la primera parfy

E,'N la primera part affiguram aquest Arbre segons aques-

ta manera, so es a saber, que les rails son de cahos confús

conpost mesclat de cozes^ spirituals e corporals; e per

assò son tres les sues rails: la primera es espiritual, la se-

gona corporal, la tersa es lo mesclamenf^ damdues, so es

assaber. lo cahos confús que dit avem; e en la cana^ del

arbre posam e/iJ .ix. vegades,^ e assò fem car dejús ens

poden ésser conciderades totes cozes, con sia so que

ens sia lo pus general vocable que hom puixa nomenar; e

conciram ens en .ix. maneres, car en aqueles poden ésser

conciderades totes cozes.

2. Les rames flors^ de aquest arbre son: ens qui es

Deus e ens qui no es Deus, ens reyal e ens fantàstic, ens

qui es genus ens qui es specia, ens movent ens movable,

ens unitat ens pluralitat, ens abstractu ens concret, ens

1. L. de figura.— j. A, del coraensamen.— 3. BP, entibus passim.—
4. A, mesclamen usuaí (el sic de ceteris).— 5. BP. canea : M. trunco —
6. BP, nouem modis ; M, manca.—7. BP, et flores ; M, manca.
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intens ens extens, ens qui es semblansa ens qui es des-

semblansaj ens qui es generació ens qui es corrupció.

3. Aquest arbre es plantat en memòria enteniment e

volentat, so es assaber, en Ics obrcs^ daquestcs potencies;

car segons lo seu procés porà la memòria remembrar les

cozes passades, e lenteniment entendre les cozes veres, e

la volentat amar les cozes bones e desamar les males;

e aquestes cozes^ poden artifficialment ésser fetes segons

la doctrina e lartefici daquest Arbre. E saps, fil, per que

los homens no saben uzar de memòria a membrar les co-

zes passades, ni uzar de lenteniment a ensercar les cozes

veres, ni de la volentat <a> cleger les cozes bones e a lei-

xar les males? Per so cor no saben aquestes potencies pozar

en artefici, lo qual es estrument daqueles; e aquest Arbre

es lestrument que jo tramet a tu, fil, ab lo qual sabràs uzar

de ton membrar entendre e amar, si ben lo saps apendre.

4. Laiga ab que tu deus regar aquest Arbre ix"* de

tres fons, so es assaber, fe speransa e karitat; e daquest

flum que ix daquestes tres fons, ixen .iiij. rius, los quals

son justícia prudència fortitudo e tempransa; e tu deus

regar aquest arbre .x. vegades, segons que son los .x. ma-

namens, e deus donar del seu fruit .vij. vegades segons

los .vij. dons de sant Spirit.

De la segona part

Jl^x figura circular conten en sí .iiij. cercles:^ los .iij. son

movables segons que en ela apar.^ En lo cercle subirà son

escrites aquestes letres:^ b. C. d. e. f. g. h. i. k. que

I P, manca la traducció de ens qui es desscmblansa. — 2. L, in ope-

rationibus. — 3. L, operationes.—4. A, eix. 5. A, sircular ... sercles

formes usuals.— 6 A, en el apar. "La gran dificultat de fer els ties cercles

giratoris ens obliga a posar tota la figura fixa, deixant a la imaginació et

treball de fer -los rodar i combinar les lletres en totes les cambres possibles —
7. BP, sunt hee litere.

J
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fan .ix. cambres, segons que en él apar; e en lo cercle con-

seqüent haJ .ix. cambres en les quals son aquestes letres:

1. m. n. O. p. q. r. S. U.; e en laltre conseqüent son

les letres que son en lo cercle subirà, so es assaber b. C. d.

e les altres; e en lo quart cercle ha .ix. cambres en qui

son les letres del segon cercle, so es assaber, |. m. n. r.^

e les altres.

I

1. Los comensamens, so es a saber, les flors daquest

arbre, son .xxvij.. Ics quals son aquestes: bonea, differen-

cia, potencia; granea, concordansa, object; duració, con-

trarietat, memòria; poder, comensament, entenció; saviea,

miyà, punt transendent; volentat, fi que es perfecció, buyt;

I. A, a usuaí per ha. - 2. L, sense r.
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vertut, majoritat, obra; veritat, cgualtat, justícia; glòria,

minoritat, orde. Daquests comensamens, los .xviij. son de

la Art enventiva, amativa, z general, e la exposició daquests

està en les Jlrh damunt dites; e car nos tractam aquest

Arbre com pus abreujadament podem, per assò no pozam

la explanació daquels en esta art, pus en aqueles altres

Jlrls dels pot hom aver conexensa.

3. b. significa bontat e differencia e potencia; C. sig-

nifica granea concordansa e object; d. significa duració

contrarietat e memòria; e. significa poder comensament

e cntenció; f. significa saviea mijà c^ punt transendent;

g, significa volentat fi e vacuitat; h. significa vertut ma-

joritat e obra; i. significa veritat egaltat e justicia; k. sig-

nifica glòria minoritat e orde.

4. Ens qui es Deus e ens qui no es Deus es significat

per I.. ens reyal e ens fantàstic per m., ens qui es genus

e ens qui es espècia per n,, ens qui es movent e movable

per O., ens qui es unitat e pluralitat per p., ens qui es

abstractu e ens concret per q., ens qui es intens e ens

extens^ per r., ens qui es semblansa e ens qui es dessem-

blansa per S., ens qui es generació e ens qui es corrupció

per U.

5. Aquesta significació que nos dita avem damunt, te

cove saber, fil, de cor, si aquesta art vols saber, car sens

ela no puries aver conexensa d aquesta art; e asò mateix

se cove a aquels qui la volran saber, per so que pusquen

saber^ los significats de les letres.

6. Lo discurriment d aquesta figura faràs, fil, volvent

los uns cercles en los altres e formant les cambres d aques-

ta figura, axí com aquesta cambra de b. I. C. m., enaxí

que la b. estia <[en]) el cercle subirà, e I. en lo conseqüent,

e C. en lo ters, em. en lo quart, estant les unes letres

en dresera de les altres; e prin lo significat d aqueles e

1. A, c il•legible o omesa.— 2. A, ens qui es simple e es compost.

—

3. L, rcciperc.
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I

applica aquel a ton propòsit, affírmant o negant, acordant

laffírmació o la negació en la responció de la qüestió,

segons lo significat de les letres e de lurs diffinicions, so

es a saber, los comensamcns* daquesta sciencia significats

per letres daquesta figura. E aquesta regla es general en

aquesta sciencia, e si tu la saps tenir no hi poràs falir.

7. Si tu, fil, vols formar altra cambra, pots pozar

sots b. la m., movent aquel cercle de I., c pots conser-

var sots m. la C, e dejús C, n.; car la b. e la C. una

significació an ab la I. e ab la n.,^ e en axí per orde de les

altres letres; e daquestes cambres pots formar a ton plaer

aitantes com te vules e aportar a prepòsit, segons les

demandes quet seran fetes o les veritats de les cozes^ que

tu volràs ensercar, reebent los significats de les cambres.

8. Con a tu, fil, serà feta qüestió, tu esgarda quals

son los termens de la qüestió, e la natura daquels enserca

en aquesta sciencia, e segons aquela fasses responsió; e

atrobaràs aquela natura mesclant los uns termens ab los

altres en la circular figura, movent los uns cercles en los

altres e reebent los significats daquels termens segons la

doctrina que nos donam en aquest Arbre, axí com qui de-

mana si en Deu ha bontat e granea, adones posa la p. sots

la b. que es en lo subiran cercle, e sots la p. posa la c,
e concira de qual flor del arbre es a tu feta qüestió, e

adones trobaràs, segons los significats daqueles letres, la

responsió; e si en la qüestió que hom te farà no son ne-

guns dels comensaments d aquest Arbre manifests, axí com

qui demana si lo foch es sech per sí mateix, aporta^ aquels

termens de la qüestió als termens daquesta sciencia,^ axí

com lo foc qui es bo, e la sua sequor que es bona e gran,

e en axí de les altres cozes semblants a aquestes.

I. A. lo comensaroen : L, principiorum.— 2. L, cum I. (M, cum ITI.)

et aliam cum M.— 3. M, et secundum varietates rerum (BP, entium).

—

4. BP« applica.— 5. M, afegeix quia omnes alií termini sunt impliciti

in his.
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De la fersa part

./Aquesta part es de les diffínicions de les natures e dels

comensamens, los quals ja avem ditsj e es departida en

does parts: la primera part ^es^^de b. C. d. e. f. g. h.

i. k., e la segona part es de I. m. n. O. p. q. r. 8. U.

1

<De la primera part de diffinicions, e primerament

1. "De les diffinicions de b.>

BoNEA es aquela cosa per la qual bo fa be» e per so bona

cosa es ésser e mala no ésser.

|[ Aquesta es, fil, la diffínició de bontat; per que tu

en totes les cozes que hom te demanarà de bontat, con-

serva aquesta diffínició, affermant o negant, so es a saber,

que si tu ab la affermativa no pots conservar aquesta dif-

fínició, prin la negativa, e si no la pots conservar ab la

negativa, prin la affermativa, e asò fases en la conclusió de

la responsió, e aquest orde mateix seguesques en los altres

comensamens d aquesta sciencia. Encara, se cove que tu

dedins cascuns dels comensamens en esta manera, axí con

declinar <en^ bontat,^ bonifícatiu bonifícable bonifícar,** e

en differencia, differenciatiu diferenciable differenciar; e en

axí dels altres comensamens d esta sciencia, gardant^ totes

vegades aquels termens en dedinació qui mils se covenen

ab la responció de la qüestió.

I. L, nattfrarura principiorum (BP, no tradueixen los quals ja avem
dits).— 2. L, est de difínitionibus.— 3. BP, declinaré in bonitate : M, in

bonirate declina.—4. B, manca ^ns ai mot differenciejar qi4e ve.— §, L,

seruando.
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2. Differencia es aquela coza per ]a qual bonea gra-

nea, els altres comensamens, son rahons no confuzes, so

es a saber, bonea granea e les altres declarades ^ per dif-

ferencia al human enteniment.

Q Aquesta diferencia, fil, concira en tres maneres, so

es a saber, differencia que es enfre sensual e sensual, e

enfre sensual e entellectual, e enfre entellectual e entellec-

tual. Differencia que es enfre sensual e sensual, axí com

enfre caval c leó; differencia que es enfre sensual c en-

tellectual, axí com enfre cors e ànima; differencia que es

enfre entellectual e entellectual, axí com enfre Deu e àn-

gel. B sapies, fil, que sensual significa aqueles cozes que

poden sentir e que poden ésser sentides, e entellectual

apelam aqueles cozes que son spirituals e no corporals.

3. Potencia es aquela cosa que ha major ^ concordan-

sa ab object que ab neguna altra cosa; e potencia es aquel

sobject^en qui estan les cozes possibles qui poden ésser

aportades en actu.

Q Potencia pot ésser conciderada en dues maneres,

e per so donam a ela diffínició ^doble^.*^

Aquestes son, fil, les diffinicions de b.; per que tu en

totes les cambres on veuràs b. concira aquestes diffini-

cions, e segons eles responia la qüestió quet serà feta

sots raó de b.

2. T>e les difinicions de C.

Granea es aquela cosa per raó de la qual bonea duració

poder, els altres comensamens d esta sciencia, son grans.

2. Concordansa es aquela cosa per raó de la qual

bonea granea duració poder, els altres, en .j." cosa e en

moltes se concorden.^ Concorden se en .j., axí com bo-

I. L, inconfuse «iue clare ... dedarantur.— i. A, a [maior].— 3. A,
sopiect pastim.— 4. De L.—5. A, respun.— 6. A, catderó.
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nca d ànima c de cors, c granea atretal, qui se concorden

en .j. ésser; concorden se en molts, enaxí com en moltes

parts de la substància, e en molts homens> en qui an con-

cordansa.

|[ Concordansa,fí], consira en tres maneres, les quals

^

avem dites damunt, en la diffinició de differencia, so es

assaber, concordansa de sensual e de sensual, de sensual

e de entellectual, e de entellectual e entellectual. E tu,

fil, concira concordansa en .iij. maneres: concordansa de

sensual e sensual, axí com lo foc e laer quis concorden en

calor; concordansa de sensual e entellectual, ^ axí com àni-

ma e cors quis concorden en ésser .).* substància; concor-

dansa d entellectual e entellectual, axí com Deus e àngel

quis concorden en amar e entendre. ^

3. Object es aquel ens en qui potencia es més signi-

ficada que en neguna altra cosa.

f[ Object es axí com color que es object dels uls, e

sò de les oreles, e odor de odorar, e sabor de gustar,

e tangible de toquar, e ymagenable de ymagenar, e men-

brable de menbrar, e entelligible dentendre, e amable

d amar; e axí de les altres cozes semblans a aquestes.

3. De les diffinicions de d.

Duració es aquela cosa per la qual bonea granea poder,

els altres, duren.

2. Contrarietat es entremesclada resistència per raó

de diverses fins.

([ Aquesta diffinició, fíl, de contrarietat, consira en

•iij. maneres, so es a saber, enfre sensual e sensual, e sen-

sual e entellectual, e entellectual c entellectual: sensual c

I. P. tres modos per quos.— 2. A, (sense e) [cnjtellcctual.— 3. ABP,
d'aquest paràgraf en fan dos, separats per calderons, i posen el primer nos-

tre Concordansa, fil ... e entellectual, després del segon E tu, hi ... e en-

tendre : M, omet ei primer, que realment sembla sobrer per repetició de

conceptes.
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sensual, axí con enfre foc e aiga; sensual e entellectual,

axí com enfre ànima c cors; entellectual e entcllectual, axí

com enfre bon àngel e mal àngel.

3. Memòria es aquela potencia que conserva aqueles

species que lenteniment multiplica dels ens reyals* affir-

mant e negant, e aqueles species que la volentat multiplica

dels ens reyals amant e desamant.

([ Sapies, fil, que aquesta potencia es .j.* part de la

ànima racional; e artefícialment poràs en est libre aver

manera de remenbrar en les cozes passades si sabs pendre

los significats que les cambres de la segona figura signifi-

quen, sit saps ajudar de les preposicions e de les regles

d aquesta sciencia.

4. "De les diffinicions de e.

Poder es aquela cosa per raó de la qual bonea granea

duració, e les altres, poden estar e obrar.

2. Comensament es aquela coza qui es denant a totes

cozes per raó dalcuna prioritat.

([ Aquesta diffinició, fil. concira en dues maneres,

so es assaber comensament substancial e comensament ac-

cidental. Comensament substancial concira en .iiij. mane-

res: faedor,2 matèria, forma, e causa final: faedor, axí com

lo maestre qui fa la cambra; matèria, axí com les peres

e la fusta de que es feta la cambra; forma es la figura que

tu veus de la cambra; causa final es abitar, car per raó

dabitar es feta. Comensament accidental es axí com co-

lor e calor, car color es comensament de colorar e calor

es comensament descalfar, e en axí dels altres accidens

semblans a aquests.

3. Entenció es aquel estrument ab lo qual la fi dels

comensamens aquels a sí mateix^ ha.

». P, manca fins a V altre mot reyals.— 2. B, salta a Valtre mot faedor

(eficien») : P, manquen dos fols.^y A, assi mateix (serà mateixa?).
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Q Entcnció consira, fil, en ducs maneres, so es assa-

ber, primera entcnció, axí com abitar, e segona, axí com
cambra que es per raó dabitar e manjar que es per raó de

viure; c en axí de les altres coses semblans a aquestes, se-

gons' la manera del Libre dentenció que jo he fet a tu, fil,

per so que sapies dentenció uzar, e Deu conèxer e amar,

c bona entcnció aver, e seguir la entcnció per que Deus
ta creat e donat ésser.

K 2 Gran temps ha, fil, quet he tramès lo Libre de en-

tendó f e car lonc temps ha que jo not he vist, no sé si

daquel as reebuda utilitat; e si utilitat non as aúda, yo

son escuzat en entcnció a Deu, e tu en aquela remans

colpable, de la qual auràs a retre comte el dia del judici.

Assò mateix faràs d aquest Arbre quet tramet, si sots la

sua ombra no saps estar ne si del seu fruit vols^ manjar.

5. De les diffinicions de f

.

Sayie/v es aquela coza*^ per la qual savi entén.

2. Mijà es sobject en lo qual fi enflueix <sa>^ vcrtut

al comensament, el comensament reflueix aquela vcrtut e

la sua a la fi.

|[ Concira, fil, aquest mijà en .iij. maneres, so es

assaber, mijà de conjunció, de mensuració, e de estremi-

tats: mijà de conjunció es axí com lo clau qui conjuyn

dues posts, e calor que conjuyn lo foc el aer, e amar qui

conjuyn dues persones; mijà de mezures es axí com punt

qui està en mig^ del cercle, e amar qui està en mig dama-

tiu e amable, <e> granea que està en mig de bonea e

duració, e laer qui està en mig del foc e de laiga; mijà

de estremitats, axí com Jiyna que està enfre dos punts, c

regne qui està enfre dos regnes, e en axí de les altres

coses semblans a aquestes.

I. A, e segons.— 2. A, sense catderó.— 3. B, nec si ... uis : M, et si ...

non vi».—4. L, est proprietas.— 5, D« L.— 6. A, el raig.
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3. Punt transendent es estrument del human enteni-

ment ab lo qual ateyn son object sobre les natures de les

potencies que estan dejús, e ateyn sobre natura lo subirà

object.

|[ Aquesta díFfínició, fíl, te sia molt cara en esta

sciencia, car per ela pots avcr conexensa de Deu e de la

obra que ha en sí mateix, e de les altres obres que son

sobre cós de natura.

6. De tes dijjinicions de g.

VoLENTAT es aqucla cosa per raó de la qual bontat granea

duració poder, e los altres, son amables.

2. Fi es aquela coza en que an repòs e delectació

bonea granea, els altres comensamens d esta sciencia.

f[ Consira, fil, en .iij. maneres fi, so es a saber, fi que

es de privació de les cozes que eren e no son, axí com la

tua mare que sulia eser e es fenida; segona manera es fí

de terminació, axí com les estremitats del cors o del reg-

ne; la tersa manera es fi de perfecció, axí com Deus qui

es fi de totes cozes, e viure que es fi de manjar; e d aques-

ta fi parlam majorment ' en esta sciencia, e deia avem do-

nada diffinició.

3. Buyt es aquel object en lo qual no es conciderada

neguna entitat.

K Ab aquesta diffinició, fil, pots conciderar les co-

zes necessàries sens les quals natura no puria aver com-

pliment, e per aquesta diffinició te seran significats los

complimens els defalimens de les cozes, si tu aquesta dif-

finició sabs mesclar e discúrrer ab les^ diffinicions d aques-

ta sciencia.

I. A, magcrmcnt /0rifi« wual.— i, L, cum aliit.
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y. De les diffinicions de h

.

Vertut es aquela coza que neix de la unitat de bonea^

granca duració, e dels altres comensamens.

2. Majoritat esymage de infinida bonea granea eter-

tat, e dels altres.

([ Concira, fil, majoritat en .iij. maneres, so es a sa-

ber, majoritat que es enfre substància e substància, axí

com substància dome que es major en vertut que substàn-

cia de caval; segona manera es de majoritat que es enfre

substància e accident, axí com lo teu cors qui es major en

bontat que la tua color; la tersa manera es de majoritat

^

que es enfre accident e accident, axí com entendre qui es

pus noble accident que veser.

3. Obra es aquel ens que compleix 1 apetit de la cau-

sa e de son effectu.^

|[ Sapies, Bl, que aquesta diffinició illumina molt

luman enteniment con hom la sab mesclar c discúrrer ab

les altres diffinicions, car per ela ha hom conexensa de la

essència del obrant c obrat, e dels naturals appetits qui

estan enfre amdós.

8. T>e les diffinicions de i.

Veritat es aquela coza per raó de la qual bonea granea

duració, e les altres, estan veres.

2. Egaltat es sobject en lo qual ha repòs la fi de

concordansa de bonea granea, e les altres.

([ Concira, fil, egaltat en tres maneres, so es a saber,

egaltat que es enfre substància e substància, axí com los

.iiij. elemens qui son egals substàncies e parts del mon;

egaltat qui es enfre substància e accident, axí com lo foc

I. L, est orjgo unionis bonitatis.— 2. 7{epren ei ms. P.— 3. A, de la

cosa e de son affectu.
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e la sua calor qui son egals en esteniment; cgaltat que es

enfre accident e accident, axí com enfre amar c entendre.

3. Justicia es aquel object en lo qual egaltat e pro-

porció son conservades.

|[ Proporció es, fil, en ordenades parts a .j.* fi, axí

com proporcionats > menbres del cors estans en aquela

quantitat que al cors se cove, e en axí de' les altres cozes

semblans a aquestes.

9. De ies diffinicions de k.

j» Glòria es aquela delectació en Ja qual bonea granea du-

|r ració, e les altres, an repòs.

^V 2. Minoritat es ens qui es prop a no eser.

jm^' Q En tres maneres concira, fil, minoritat: minoritat

B qui es enfre^ substància e substància, axí com la pera que

l9^ es minor substància en bontat que la substància del arbre;

minoritat que es enfre^ substància e accident es axí com

calor que es minor quel foc; minoritat que es enfre acci-

dent c accident es en axí com veser qui es minor que oir,

c odorar que veser, e en axí de les altres coses semblants

a aquestes.

3. Ordenació^ es aquela natura per raó de la qual

son coses propries e comunes.

11

T>e la segona part de diffinicions, e primerament

10. De les diffinicions^ de I.

Deus es aquel ens en qui bonea granea eternitat poder

saviea volentat, e les altres dignitats a él pertaynens,^ son

una cosa mateixa en nombre.

I. A, proporcJonjtats — 2. A, [enfre].— 3. L, ordo usual.—4. A,

la diffinlció.— 5. A, pertayens.

n
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K En neguna cosa, fil, no son bonea granea eternitat

e poder saviea c volentat .j.* cosa mateixa en nombre, sinó

en Deu tan solament, car si ho eren, cascuna daqueles

cozes seria deu totes vegades que la sua volentat volgués

ésser deu; car en aitan con vulria bonea granea duració, e

Ics altres, aitantes ne puria ^ saber e aver; e car en Deu
poder saviea volentat son .j.' cosa mateixa en nombre,

per asò Deus pot aitant aver com pot voler e saber, e es

aitant lo seu voler 2 com lo seu poder e saber, el poder

es aitan gran com lo seu saber e voler. Asò mateix se

segueix del saber, qui es aitan gran com lo seu poder e

voler. D on, per raó d asò pot fer Deus totes cozes, enfora

faliment e pequat, que no pot fer per so car noi vol fer;

e car lo seu poder saber e voler son .j.* cosa mateixa en

nombre ab la sua bontat granea eternitat vertut justícia e

compliment, per asó no pot fer Deus pequat ni faliment.

2. Ens qui no es Deus es aquel qui es creatura.

|[ Aquest ens creat, fil, pots conciderar en .viij. spe-

cies en les quals es comprès tot ens creat, so es a saber,

àngel, firmament, ànima racional, potencia ymagenativa,

potencia sencitiva, potencia vegetativa, potencia elemen-

tativa c potencia estrumentativa. On, con a tu seran fetes

qüestions, garda los termens de la qüestió en qual d aques-

tes .viij. species caen, e respon ^segons la natura daque-

les^ e segons lo procés d aquesta sciencia.

11. De tes diffinicions de m

.

Ens reyal es aquel del qual luman^ enteniment trau les

semblanses de les quals conpon lo seu fantàstic entendre.

|[ Aquest ens, fil, es dit reyal per so car està en sí

mateix, e ja fos so que I human enteniment no fos, él re-

mandria en sí mateix so que es.

I. L, tantum possct.— i. A, afegeix e saber tatxat. -^y A, respun.—

4. ht edrum (terminorum).— 5. A, luman repetit i et primer tatxat.
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2. Ens fantàstic es aquel que! human enteniment

multiplica e conpon de species en les quals ateyn veritat

de les coses.

([ Aquest ens, fil, no seria si I human enteniment no era

so que es.

iZ. De íes diffimcions de n

.

Genus es aquel ens qui està sobre les species de les cozes.

([ Apela hom, fil, genus,' substància, e apela hom
genus subalternat, animal.

2. Species es aquela cosa que està dejús genus e so-

bre los seus individuus.

K E assò, fil, axí com specia dome, e de leon, que

està 2 dejús animal, c dejús aquesta specia estan ^ indivi-

duus, axí com Ramon, Domingo e Francesch, els altres.

3. De tes diffinicions de O.L̂MrlovENT es aquel ens qui mou les cozes qui son en po-

^B^ncia'^ per so que sien en actu.

^ft Q Sapies, fil, que movent pot ésser conciderat en

^holtes maneres, so es a saber: movent qui mou sí mateix

ab sí mateix, axí com lome qui mou ab sa volentat sos

peus e ab sos peus mou sí mateix d un loc en altre; es

.j. altre movent qui mou sí mateix ab altre, axí com lome

qui cavalca, qui mou ab son ca val sí mateix d un loc en

altre; es altre movent qui mou altre ab sí mateix, axí com

lo seynor qui mou lo vasail ab sa volentat, lo qual fa anar

dun loc en altre, e lescrivà qui mou la ploma ab sa man; e

es .j. altre movent qui mou altre ab altre, axí com lescrivà

qui ab la ploma mou la tinta, ^e ab la tinta la letra; es

i. L, genus generalissimun.— s. L, et hoc fílii considera velut (M,
•ícut) speciem hominit vel Iconis que (M, qui) existunt.— 3. A, ett».-^

4. A, potencies corregit potencia.— 5. BP, incaustum.
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altre movent qui mou altre en sí mateix, axí com lo foc

qui mou laer a escalfar en sí mateix, el vegetatiu qui en

lo seu propri vegetable mou lo vegetable remot, el visi-

tiu^ qui en lo seu propri vesible mou lo vesible remot; e

asò mateix del entellectiu, qui en lo seu propri entelligible

mou lo seu2 entelligible remot. Es .j.* altra manera, fil, de

movent, axí com lobject qui segons sa disposicion es occa-

sion a la potencia com se mova a él, e en axí de les altres

cozes semblans a aquestes.

2. Movable es aquel ens qui es propri object del

movent.

([ Aquest ens, fil, pots conciderar en dues maneres,

so es a saber, naturaP mobilitat e arteficial: la mobilitat

natura], axí com la calefactebilitat de laiga; arteficial, axí

com lescrivà qui mou la letra,'* e lo ferrer lo clau; e en

axí de les altres coses semblans a aquestes.

14. De les diffinicions de p.

Unitat es aquel ens qui es conciderat sens differencia.

([ Aquest ens concira, fil, simplament en sí mateix,

axí com .j.» bontat, .j.» granea, e enaxí de les altres que

simplament son conciderades.

2. Pluralitat es aquel ens en qui differencia apar pus

fortment que en neguna de les altres.^

([ Entén, 6 fil, que pluralitat es de moltes cozes que

no son .j.* cosa mateixa en nomhre.

15. "De les diffinicions de q.

Abstractu es aquel ens qui es dels concrets qui son de la

sua essència, e ela es daquels.

1. M visivum.— 1. L, sense pronom possessiu.— i. L, secundum natu-

ralem.— 4. A, [la letra] afegit d'altra tinta —s- ^^ '" aJíquo aliorum en-

tjum.—6. B. accede : P, attcnde.
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([ Fil, aquest ens conten en sí ens concrets en los

quals es sustentat, e els son sustentats en él,^ axí com en

bonea que es ens abtract^ e conten en sí esencials concrets

qui son deia simplament e esencial, so es assaber, bonifi-

catiu bonificable bonificar; e en axí dels altres.

2. Concret es aquel ens en lo qual apar la figura de

la sua esencia.

([ Aquest ens, fil, consira personalment de part de la

esencia, 5 axí com bonificatiu o bonificable; e enaxí de les

altres cozes semblans a aquestes.

16. T>e les diffinicions de r.

Intensitat es aquel ens qui es pus prop a simplicitat que

a conposició.

([ Per aquest ens poràs conèxer, fil, qual ens ha ma-

jor entitat, en lo conpost, major obra e major vertut.

2. Extensitat es aquel ens qui es pus prop a conpo-

sició que a simplicitat.

([ Fil, ab aquest ens poràs conèxer los mesclamens

de les esencies c dels esers, c los estenimens que les unes

cozes han en les altres naturalment.

17. De les diffinicions de S.

Semblansa es aquel ens qui es defora la substància en la

qual aparen les cozes dedins.

([ Aquesta semblansa, fil, es sobjectada e sustentada

en los particulars del sèn comun, e majorment en lo

.vj.^" seyn qui novelament es conegut, car aquel manifesta

en la veu los concebimens dedins mentalment e ymage-

nalment.

1. A, e el es sustentat en els : M, manca.— 2. A, abstracht.— 3. M,
consideratur partialiter vel in parte essentíae (BP, també vel in parte

cssencie : A, de part molt borrós, de la repetit).

Amativa-27•
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2. Dessemblansa es aquel ens en lo qual apar la figu-

ra de differencia e de contrarietat.

([ En aquesta figura poràs conèxer, fil, la manera

segons la qual concordansa e contrarietat son en contraria

differencia en les cozes dedins que estan secretes a aquels

qui daquesta figura no saben aver conexensa.

1 8. De tes diffinicions de U.

Generació es aquel ens qui es de engenrant e de engcn-

rable.

'

([ Sapies, fil, que per generació son mogudes les co-

zes naturals, que son en potencia, a actu, axí com home

qui engenra home, e de la vianda que menuga engenra

carn, c axí com 1 enteniment, qui de la semblansa del ob-

ject engenra species fantàstiques e daqueles engenra son

entendre fantàstic.

2. Corupció es aquel ens qui es sobject a generació.

([ Sapies, fil, que per corupció esdevenen les cozes,

que son naturals en actu,^ en privació, axí com home qui

per corupció es mortal, e 1 arbre qui per corupció esdevé

en privació, e cnaxí de les altres cozes semblans a aquestes.

'X

1. L, de generante generabili et generaré (B, generatur).— a. L, en-

tia naturalia que sunt in actu.
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D^ /a segona disHncció

QUESTA distincció es de .x. regles:* la primera es

de possibilitat, e es significada per b; segona

J^^^y es de equiditat,2 e es significada per C; tersa es

de materialitat, e es significada per d.; quarta es de for-

malitat, e es significada per e.; quinta es de quantitat, e

es significada per f.; sexta es de qualitat, c es significada

per g.; sèptima es de temporalitat, ^ c es significada per

h.; octava es de loqualitat,"* e es significada per i.; nona

es de modalitat,^ e es significada per k.; dècima es de

instrumentalitat,6 c es significada per k.^

2. Aquestes .x. regles deus, fil, mesclar les unes en

les altres e reebre lurs significats, e mesclar eles ab les

flors e ab los ens del arbre e ab los comensamens daques-

ta sciencia, e de tots ensems reebre los sii>nificats affirmant

o negant sens contrarietat daquel mesclament; e aquest

mesclament faràs en la segona figura on son los cercles

movables, e tota ora, fil, esgarda que conserves les spe-

cies de les regles e lurs natures.

I. DeL• regla de b.

/Vquesta regla es de possibilitat, la qual conciram en

.iij. maneres, so es a saber, affirmació,^ dubitació, negació.

I. M, regulis gencralibus.— a. L, quidditate. — 3. A, modalitat.

—

4. A, estrumentalitat.— 5. A, temporalitat.—6. A, loqualitat.— 7. BP,
per I.— 8. L, secundum affirmttioncro.

H
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Affirmació, que hom ensercant^ veritat sotspòs en lo co-

mensament del enscrcament eser la .j.* o 1 altra de les

contrarietats, possíbol; car per aital posició neix dubitació

de les cozes, en tant que I enteniment no sap si son veres

segons la affirmació o negació daqueles; e car comensa a

duptar, e veritat saber^ de les cozes es amable e la seybi-

litat^ daquela veritat es apte a eser entesa, lenteniment,**

segons sa natura e segons lo moviment que ha al terme

demanat sots raó de volentat, en lo comensament^ que co-

mensa a duptar, comensa a philosophíir e a ensercar veri-

tat de les cozes; mas can I enteniment, enans que ateyna

veritat de les coses demanades, sotsposa les cozes veres

sots raó daffirmació o negació^ contra la possibilitat que

dita avem, adones captiva sí mateix e sta obtinat e no ha

los termens per los quals pusca atèyner veritat sots rahons

nescessaries naturals o arteficials; per que vol lo seynor^

desta art, que ab aital enteniment enaxí optinat, hom no

tracte esta art ni disput, enperò vol que hom assaig, se-

gons lo procés desta art, si hom lo porà moure daquela

optinació e escuritat, donantli altres cozes .nescessaries

per objects, en les quals se pens que aja plaer, e que en

après lo retorn als objects primers.

([ Aquesta regla es en aquesta art per entenció de

sercar les coses qui son demanades sots raó de si, axí

com demanar si son àngels, c en axí de les altres cozes

semblans a aquestes, e sotspozar que son o no son, per

so com pusca venir a nescessaries demostracions. Aquesta

posició enaxí feta, cove toquar ab los .iij. poders de la

ànima, so es a saber, memòria enteniment e volentat, men-

brant entenent e amant los comensamens desta art en*

aquel toquament, e si les .iij. potencies conprenen pus

1. L, secundum affimationem ut inquircndo.— 2, A, a saber (ïa a

puníuada).— 3. L, scibilitas.— 4- A, el enteniment : L, per ipsum intel-

lectum.— 5. BP, Et in principio: M, versió lliure.—6 L, vel falsas sub
ratione ncgationis.—7. BP, actor: M, auctor, usuals.— S. A, es en.

I
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fortment les natures dels comensamens per la affermativa

que per )a negativa, adones cove que hom tenga la affcr-

mativa en la conclusió, e si no, que hom tenga la negativa,

E aquesta regla es general a totes sciencics.

2. "De ta regla de C.

/\questa regla es de equiditat de les coses, per la qual

es lenteniment reglat a demanar què son les cozes, enaxí

com demanar que es Deus, o què es home, o què es

bontar, e enaxí de les altres cozes. Aquesta demanda^

conciram en .iiij. maneres, so es assaber: què es la coza

en sí mateixa, enaxí com demanar què es Deu, e què es

bontat; segona es demanar que es la coza que es esen-

cialment en Deu o en bontat, ^ e enaxí de les altres cozes;

tersa es demanar què es .j.* coza en altra, ^ enaxí com de-

manar què es bonea en granea; quarta es demanar què ha

.].* cosa en altra, axí com demanar què ha home en la

caixa, 'el rey en la ciutat, e bonea en granea, e enaxí de

les altres cozes semblans a aquestes.

J[^ La entenció per que aquesta regla es en esta scien-

cia.^es per so que hom aya reglat enteniment a ensercar

so que son les cozes segons les .iiij. maneres damunt di-

tes, discurrent lenteniment, segons les .iiij. species da-

munt dites, per los comensamenls desta sciencia c per los

altres qui en éls^ son enplegats, en tal manera que dels e

d aquesta regla sia feta concordansa. Es encara esta regla

en esta art per entenció que lenteniment sia reglat a

moure la memòria a membrar e la volentat a amar les dif-

I. BP, hanc petitionem siuc qüestionem : M, hanc regulam,— 2. M,
secundus modus est sicut si quaeratur : quid habet res in se ípsa? sicut

:

quid habef Deus in se ipso? vel quid habet bonitas in se ipsa?— 3. BP,

quid est id quod est in alio : P, saíta a í'altre mot altra. — 4. L, quid ha-

bet deus in homine et homo in archa.— 5 A, sense calderó.— 6. L, artc

patsim (per sciencia).— 7. A, en el.

ii
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fínicions dels comensaments, e aplicar aqueles a les cozes

demanades e fer difíinicions' d aqueles.

3. De !a fersa regla, de d.

lLs aquesta regla de materialitat, so es assaber, que dona

doctrina a ensercar les matèries de les cozes, e aquest

ensercament enseyna a fer en .iij. maneres: la primera es

com dona doctrina ^a conèxer les cozes que son de sí

mateixes francament,^ enaxí com Deus qui es de sí ma-

tex c no d altra, e bonea que es de sí mateixa, * e asò ma-

tcx de granea e dels altres comensaments de la substàn-

cia; segona manera es com lo tot es^ de ses parts, enaxí

com la substància que es de sa propria forma e matèria, e

la sua forma que es forma comuna multiplicada de les for-

mes de les parts, e asò mateix de la sua matèria que es

multiplicada de les matèries de les parts, e asò mateix de

la part que es de son tot, e assò'mateix del coutel^ que es

del ferre; tersa manera es enaxí^ com les unes cozes que

son de les altres, axí com lo mon qui es de Deu qui la

creat, e lo cavaler, atretal, qui es del rey, el caval del ca-

valer, els accidens de la substància, e les semblanses que

I enteniment pren,* que son dels objects reyals, c les se-

gones entencions que son de les primeres, e enaxí com lo

martel qui es del clau,^ e la bonea de granea que es de

general bonea, e enaxí com lobject luyn que es del object

prop; com vesibilitat de color '^ que es de la vezibilitat

dedins essencial del vis, e asò mateix de la entelligibiiitat.

I. L, djffinitiones et qüestiones.— 2. A, [a ensercar ... dona doctri-

na] «/ marge inferior.— 3. BP, liberaliter : M, libere substantialiter.

—

4. L, afegeix in quantum est de essenciali suo boniBcatiuo boniBcabilí

et bonlBcare.— 5. L, secundo modo materialiter, sícut totum quod est.

—

6. BP, de suo toto ut martellus : M, de suo toto, et de martelJo.— 7. L,

tertio modo possessiue sicut.— 8. BP, actingit.—9. M, fabri.— 10. L, et

visibilitas coloris (A, calor).
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e la sua vesibilitatj de la pera que son de la entelligibili-

tat del enteniment, e asò mateix se segueix de mal, qui es

<de privació)> de be,^ e la calor qui es del foc, e enaxí de

les altres cozes semblans a aquestes.

([ Ab aquesta regla coneix hom quals son les natures

per que les unes cozes son de les altres e de sí mateixes,^

c dona doctrina on^ hom prena los termens qui son de

la qüestió, e que de la natura daquels, com fassa la res-

ponsion segons que en aquels termens les unes cozes son

de les altres, e que segons aquels termens hom eleya les

cambres que son en la taula, ^ que a aquels se covenen, en

axí com qui demana si es bona coza que Deus sia, e car

la qüestió quer de bontat, covcnse com eleya bontat^ en

la responsió c que acompayn a ela aquels termens qui li

covenen,^ axí com granea e eternitat, so es a saber, si se-

ria gran be e durable leser de Deu; e enaxí de les altres

coses semblans a aquestes.

4, De la Míj." regla, de e.

/\t3uESTA regla es de formalitat, ab la qual hom enserca

les formes e les fins de les cozes, demanant perquè son

e perquè fan so que fan; e a aquesta demanda es feta

responsió per dues maneres, so es a saber, ^ que les unes

cozes son per sí mateixes, e les unes cozes son per les

altres. En la primera manera es axí com Deus qui es per

sí mateix e no per neguna altra cosa, e es per asò Deus
car en él bonea^ granea eternitat, e les altres sues dignitats,

son .j.* cosa mateixa en nombre, car si nou eren no puria

cser Deu so que es. Es encara Deus per so car entén e

I. BP, et uísibilítate : M, manca.— r. L, priuatíonis bonitatis. — 3. L,

et quedam (M. aliae) de se ipsís.—4. L, quomodo.— 5. B^ [qui termini

in tabula existunr] al marge : P, manca.—6. A, de bontat (de puntuat),—
7. L, qui sibi (M, illi) melius conueniunt et concordant.— 8. BM, secun-

dum.- 9. A, e] es bonea.

H
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ama sí mateix c sa bonea e sa granea, e les altres digni-

tats, aitant com es la sua esencia e sa unitat. Es la subs-

tància del home> e enaxí de les altres cozes creades, per

sí mateixa en quant es so que es, e per asò' està per sí

mateixa; c enaxí de la bonea substancial que per sí ma-

texa està so que es, e asò mateix se segueix en les al-

tres cozes semblans a aquestes. La segona ^ manera es

axí com les unes cozes qui son per les altres, axí com

home qui <(es^3 per menbrar conèxer e amar Deu, e conex

e ama per so ques seguesca** la fi per que es, en axí com

bonea que es per so que granea sia bona, e granea que

es per so que bonea sia gran; e enaxí de les altres cozes

que en entenció^ se converteixen. Es encara mal per

so que sia be, <^e> es gran mal per so que sia gran

be; enperò be no es per so que sia mal. Es coutel^per

talar, son dens per manjar, son uls per veser, c la vesibi-

litat de les coses per la entelligibilitat. Es^ ymagenació

per conservar les species que 1 enteniment trau de les

cozes sencibles, e enaxí de les altres cozes semblans a

aquestes, estans les segones entencions per so que sien

les primeres.^

J[ Per aquesta regla ha hom conexensa a reglar la

responsió sots la forma de la qüestió, ensercant les formes

e les fins que en los termens de la qüestió son enplega-

des, mesclant los uns comensamens en los altres, conser-

vant concordansa, en aquel mesclament, de formes e de

fins, les quals formes c fins significades avem en so que

deies dit avem en aquesta regla e en les diffinicions e

splanacions dels comensamens, axí com qui demana per-

què sofer Deus que sia mal, com sia asò que sia gran, e

I. L, Jtem sicut substantia hominis que est per se ípsam ... idcirco.

—

1. A, se segeix en Jes en les caltres (corregit altres) cozes semblans

aquestes [laj segona.— 3. De L.— 4. L, et cognoscit recolit et amat ut

sequatur (A, que segesca).— 5. L, in simili intentione.— 6. L, ítem cul-

tellus est.— 7. BP, et est : M, et.— 8. L, et secunde intentiones que sunt

propter primas.
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esta es la responsió:' per so que sia gran be conegut; e en

axí de les altres cozes semblans a aquestes.

5. "De la quinta regla, que es de f

.

/Aquesta regla tracta 2 de quantitat per so que 1 enteni-

ment sia reglat a mesurar los termens de la qüestió en la

conclusió; c aquest tractament es en dues maneres, so es

a saber, en quantitat simple e en quantitat conposta: ab

la simple quantitat mesura hom e consira les simples quan-

titats dels comensamens, e ab la quantitat conposta me-

sura ^ les quantitats conpostes de lurs mesclamens. Ab
quantitat simple, enaxí com la quantitat de bontat que

es simple comensament e ha'* simple quantitat sots raó de

la sua simple substancialitat esencia e natura. Quantitat

conposta es enaxí com la quantitat de bonea, ques mul-

tiplica en les semblanses ques vest dels altres comensa-

mens de la substància, estant bonea gran durable e po-

derosa, e enaxí dels altres; e per asò aquela multiplicació

de moltes quantitats es convertida en conposició de mol-

tes quantitats que multipliquen quantitat, estant les unes

quantitats en les altres, comuna^ a totes les quantitats e a

tota la substància sots raó de bontat; e asò mateix se se-

gueix de granea, e dels altres comensaments de quantitat

simple e conposta, ques segueix de la quantitat simple e

conposta de bontat.^ Aquesta quantitat simple e conposta

que es de dintre la substància, es invisible, e apar en fígura

en les estremitats de la substància ab les quals participa

^

I. L, cum ipse cxistat (M, sit) ipsum magnum bonum. et stat (M,

isfa est) responsió (potser e estàs la responsió).— 2. A, tracte.— 3. L,

mensuraptur et considerantur.— 4. A, e ab : L, habens.— 5. L, quantita-

tum plurium simplicium que multiplicant unam quantitatem compost-

tam ... ipsa quantitate exisfente communi.— 6. L, et ceteris (P, de cete-

ris : M, aliis) principiis substantie habentibus simplicem et compositam

quantitatem.—7. A, partissipa.
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laer qui no es de la esencia daquela substància, axí com ab

la substància d en Pere e den Martí, e en axí de les altres

cozes semblans a aquestes.

|[ La entenció per que aquesta regla posada avem

en esta sciencia, es per so que ab ela hom mezur les quan-

titats dels comensamens, affirmant o negant en la respon-

sió de la qüestió, en axí com qui demana si Deus es,

sotspozat que Deus sia, que hom assaig si intra tanta* de

bontat e de granea, e dels altres comensaments, en la

memòria menbrant, en 1 enteniment entenent, en la volen-

tat volent, com fa si hom nega ésser. ^ On, feta temptació,

requer la art que hom fassa la conclusió sots forma de

major quantitat, multiplicada en los poders de la ànima,

de les semblanses dels comensamens, enfora la semblansa

de contrarietat e de minoritat, que ab privació an concor-

dansa.

6. De la .vj/^ regla, que es de Q.

/\questa regla es de qualitat, per so que 1 enteniment sia

reglat a ensercar veritat de les cozes segons lurs qualitats.

Aquest ensercament cove eser en dues maneres, so es a

saber, en qualitats propries e en qualitats apropriades.

En qualitats propries, axí com calor que es propria qua-

litat del foc, e humiditat de laer, e fredor de laiga, e

sequor de la terra; e per so car cascuns dels clemens ha

sa propria qualitat, son distins los uns dels altres subs-

tancialment esencial e natural; e asò mateix de lurs parts

propries, en axí que la bonea^ del foc no es la bonea de

laer, ni la bonea de laer no es la bonea de laiga, e en

axí de les altres. Qualitats apropriades son con'* les unes

substàncies aproprien a les altres lurs propries qualitats,

1. L, plus.— 2. BP, deum esse : M, quod Deus sit.— 3. L, velut (M,
sicut) bonitas.

—

4. BP, uelut cum : M, sicut quando.
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cnaxí com lo foc qui apropria sa calor a laer per so que

sia calt, c laer a laiga sa humiditat per so que sia humida,

e laiga sa fredor a la terra per so que sia freda, c la terra

sa sequor al foch per so que sia sech : don, per raó dasò

passen les unes parts a les altres^ substancialment e acci-

dental, per so ques fassa la conposició de totes aqueles

substàncies e aquela^ substància sia conposta e multiplicada

de totes les parts substancialment e accidental, remanent

en aquela cascun' dels elemens simple sots rahó de sa

propria qualitat, e conpost sots raó de les qualitats apro-

priades, e per asò reman la substància simple sots raó de

individuació e de unitat de nombre, enaxí com la substàn-

cia den Martí qui es .j.* tan solament; e aquesta simpli-

citat dunitat es sustentada en la simplicitat de les parts

simples, enaxí com es sustentada la sua conposició en !a

conposició de les parts que son conpostes per apropriades

qualitats. Apropria lo foc sa calor a laer sustentada en

si matex, c asò mateix fa'*de sa bontat granea duració, e

les altres, e per asò entren en él substancialment e acci-

dental. Aquela calor qucl foc apropria a laer es, segons

comparació^ del foc e del aer, qualitat activa e passiva:

activa es en quant lo foc es calefactiu; passiva es en quant

es laer calefactible, cor la sua calefactibilitat es sots raó

de la igniíicabilitat del foc; e aquela calor quel aer met

en laiga es, segons comparació de laer, qualitat activa, e

segons comparació^ de laiga, passiva, e asò es per raó de

la gran concordança que es enfre laer el foc, e la gran

contrarietat que es enfrel foc e laiga, apropriant lo foc

sa propria calor ^ al aer per so que laer aja proprietat

descalfar (^laiga)>^e que laiga aja dues passions sots calor

activa;^ e la calor de laiga no sosté lo foc que sia activa

I. L, per àlias.— 1. L, substancíis et accídentibus et quod ^M. ut)

substantia.— 3. A, cascuns.— 4. A, fa fa (eí primer fa tatxat). — ^. BP,
compositionem, et sic de ceteris sequentibus.— 6. A, es segons [compara-
ció].— 7. A, afegeix a laiga tatxat.— 8. De L.— 9. M. sub activo calore

gnis et aeris.
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qualitat de laiga en escalfar les cozes que en laiga calda

son escalfades, e per so laiga no escalfa la terra, car es

contral foch, el foc contra laiga, e la sua caliditat es qua-

litat passiva a ela apropriada per so que sia laiga migjà

per lo qual la terra sia escalfada e humificadaJ E asò

mateix que dit avem del foc e de laiga, se segueix del aer

e de la terra e de totes les parts de la substància.

f[ Ab aquesta regla es reglat I enteniment densercar

les qualitats de les cozes naturals, segons so que de quali-

tat dit avem en les substàncies e en les parts daqueles,

mesclant los uns comensamens e regles en los altres, en

lo qual mesclament cascuna de les parts se mostra qual,

2

vestida de qualitat propria e de qualitat apropriada, se-

gons lo qual vestiment e àbit deu eser fet lo judici de les

cozes ^ en la responció de la qüestió.

y. De la .vij.** regla, de h.

/\questa regla es de temporalitat, la qual significam per

la regla de C. e de d. e de k. Quatre son les maneres

segons les quals ensercam de temps: primera es en quant

demanam què es* temps; segona es de que es temps; tersa

es còm està temps;^ quarta es ab que està temps. Aques-

tes .iiij. maneres son significades per les regles que dites

avem. Es temps .).* part simple de la substància del mon,

en la qual^està la substància ab totes les sues parts mo-

gudes en temps, senes lo qual no puria eser moviment de

les cozes, sustentat aquel moviment en les cozes quis

mouen dun loc en altre e sots forma de generació e de

corupció. En aquel moviment apar la figura de temps, e

per aquela figura ateyn lenteniment la forma de temps

1 . L. »o tradueixen e humificada,— 2. BP, qualiter : M, qualiter sif.—

3. BP, ometen de les coses.—4. A, a ésser o aquest — 5. L, quomodo
tcmpus stat (M. sit) in principiis et principia in illo.— 6. L, in quo.
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e la sua equiditat. La segona manera es significada en lo

mesclament dels comensamens, en so que tennps es de sí

mateix en altre, so es, comensament, ' en lo qual temps es

creat e comensat, enaxí com comensament en lo qual

temps2 es creat e temporificat; e per asò es temps de

comensament e comensament^ de temps, enaxí com bonea

es de granea e granea es de bonea, e enaxí dels altres co-

mensamens. Tersa manera es de assituació, so es assaber,

còm està temps en los comensamens els comensamens en

él: està temps enaxí en bontat com bontat en granea, so

es a saber, que enaxí com granea'*es bona sots raó de

bontat, enaxí temps està^ en bonea sots raó de bontat; e

asò se converteix, estant bonea en temps sots raó dél.

Don se segueix que bonea està successió^ de moviment de

nit e de dia, de ores e de momens, sustentat aquel mo-

viment en temps prezent, la figura del qual apar en les

coses trespassades e esdevenidores. Quarta manera es de

abituació,^ aj) la qual son significades les cozes ab que

temps està so que es, e ab que està en les parts de la

substància e en lo moviment defora la substància, axí

com temps qui està ab ses parts esencials, so es assaber,

temporificatiu temporificable temporificar, c ab bonea en

quant es bo, e ab granea^ en quant es gran, e en axi dels

altres.

|[ Aquesta regla <enaxí)>^ conciderada, regla luman

enteniment com fassa lo judici de les cozes sots raó de

temps, enaxí com qui demana, perquè Deus no creà lo

mon enans. Vol la art que hom respona segons les con-

dicions dels comensamens e de les regles desta sciencia,

so es assaber, que hom remembre e entena aquelcs enans

que fassa la responsió '^segons que aura en àbit esta scien-

1. L, et de alio hoc est de principio.— 2. L. quod in tempore.

—

3, A, e comensat.—4. A. bonea (corregit granea) — 5. L. stat bonum.

—

6. L, in successione.— 7. A, abitacio usual.— 8, A, c gran : A,* [c ab

granea].- 9. De L.— 10 L, ea que facient (M, faciunt) ad lesponsionem
facte qüestionis.
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eia; car si hom Fahia la responsió enans que uzàs, ab làbit,

desta sciencia, no seguiria' la fi dels comensamens. Vol,

doncs, la art aquesta que enans sia conciderada la thezò-

rica desta sciencia, que sia la pràtica, axí com en la regla

de d. en que es significat que enans que) mon fos no era

altra cosa mas Deus tan solament; per que aquel enans,

que es pozat en la qüestió, no es res segons reyalitat,

mas que es semblansa que I enteniment pren de les cozes

sots raó de temps, les quals son les unes enans que les

altres; car si aquel enans qui es en la qüestió, fos cosa

reyal, fóra temps enans quel mon fos creat, e aquel temps

fóra eternal e no agra sobject en qui fos sustentat, so es

assaber, les parts de la substància del mon, les quals son

bonea granea, e les altres, e fóra perduda la difinició de

comensament c de les altres parts de la substància.

8. De <^lay octava regla que es de \»

/Vquesta regla es tractada en quatre maneres, e puria

eser tractada^ en plus, mas nos liuram esta sciencia com

pus abreujadamcnt podem. Aquestes .iiij. maneres signi-

ficam en tres letres, les quals son C. d. k., a significar

.iiij. regles per les quals ajam conexensa de loc e de les

cozes demanades sots raó de loqualitat. En axí ^ com regla

de C. que significa la equiditat de loc, so es assaber, que

loc es .j.» part de la substància del mon, en lo qual son

totes les parts de la substància, e él es difús e estès per

totes aqueles parts, e per la sua natura e vertut pot eser

en sí mateix so que es e pot eser en les altres parts de la

substància, donant <a> aqueles sa semblansa per so que

puixa eser en aqueles esencialment, e eles en cl atretal, c

1. L, antequam respondens istius scientie habitu utcretur, non pos-

seí se iuuare uirtute (M, cum virtute) habitus huius artis nec sequere-

tur.— 2. BP, tradita est... et posset tradi.— 3. M, primus modus sicut.
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que les unes parts pusquen eser en les altres, e la subs-

tància del mon en sí n^ateixa e en ses parts, e les parts

en ela' e en sí mateixes. La segona manera significa com

loc es 2 de sí mateix e los uns locs^ son daltres, enaxí

com loc qui es de sí mateix simplament c no daltre, e car

es comensat e creat, es de* comensament per so que co-

mensament aja loc en qui pusca eser sustentat. Asò ma-

teix se segueix de bonea, que es loc de granea per so

que granea pusca aver loc en qui sia bona,^e enaxí dels

altres comensamens de la substància, en los quals los uns

locs son dels altres,6axí com color e vesibilitat qui son

locs de veer, e ymagenació^ qui es loc de ymagenar.

Aquests locs, los quals son los uns dels altres, son parti-

culars estans dejús lo loc universal en lo qual son invisibles

per so cor él nos pot veser, enperò aparen en él e

reluen per so con son locs de entelligibilitats e d entendre

en la ymagenació, en la qual son ymagenables per so com

lo loc universal tramet sa semblansa, e les^ semblanses de

ses parts, fora la substància, la qual semblansa es sensi-

ble^ figuralment, axí com lo vin qui es en loc estant en lo

vas en que es, e la calor del pebre que es en loc de sabor

de la substància'/^ del pebre. La tersa manera de loc es

segons la .ix." regla, en la qual es manifestat com son les

unes cozes en les altres, significant aquela regla les mane-

res de les coses, '
' axí com boníficatiu qui ha manera d eser

<cn> bonificable per so que sia bonificar en bonificatiu e

en bonificable, e enaxí com bontat que ha manera com sia

en granea per so que ela sia gran en sí mateixa sots raó

de gran bonificatiu bonificable bonificar. Quarta manera

es abituació, a significar les cozes ab les quals loc està so

que es: '2 està loc ab ses esencials parts, so es a saber, lo-

I. A, eles.— 2 L, de quo est locus. locus est.— 3. A, [locs].—4. M,
de suo.— 5. A^ bonea.— 6. A, [dels] daltres.— 7. A, de uera ymagena-
ció.— 8. A, en les.—9 A. ínutsible.— 10. M, saporis et substantiae.

—

11. A, [coses].— 12. A, es abitacio (L. de habituatione) a significar les

cozes ab lo qual esta so que (manca es).

II
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quificatiu loquificablc loquificar, e està ab bontat per so

que bontat sia loc ab granea com sia bonaj e granea com

sia loc ab bonea com sia gran, e axí del vin com pusca

eser contengut en lampola e que la ampola aja contengut

per so que no sia loc a vacuitat; e en axí de les altres

coses ab les quals loc està so que es en sí mateix e en

eles, e eles en sí mateixes <(e> en él, ab sí mateixes e ab él.

|[ Tractada esta^ regla segons que dit avem, es luman

enteniment reglat^ e abituat a respondre e a fer judici de

les cozes sots raó de loc, e per asò vol lo seynor d esta

art qucn lo judici de les cozes** hom tracte de loc segons

que dit avem en los locs d esta sciencia, los quals son figu-

res diffinicions regles e qüestions, axí com qui demana

on era Deus ans quel mon fos, vol com recorra als locs

desta art que dits avem, e que segons aquels fassa la

responsió, axí com la regla de C. que significa que Deus

era en sí mateix, e la diffinició de comensament, mesclada

ab aquesta regla de loc e ab diffinició de granea, significa

que Deus no era en loc ans quel mon fos, mas que era

en sí tan solament.

9. De la Àx.^ regla, de k.

/\b aquesta <(regla'> es reglat 1 enteniment a ensercar^ les

maneres de les cozes, e es departida en .iiij. parts. La

primera part enseyna la manera segons la qual son^ parts

de la substància, axí com bonea que es .j.* part, e gra-

nea que es altra, e cascuna ha manera deser part per raó

de differencia que està enfre bonea e granea en distincs

bonificatiu bonificab'e bonificar,^ que son parts esencials

j. L, sit locus magnítudjnis (M, magnitudini) ut magnitudo sit

bona. — 2. B, tradJta est: P. tradita ista.— 3. M, est (B, [et] est) lumen

humano inte]lecrui ut sit regulatus.—4 A, e per aso ... de les cozes repe-

tit.— 5. BP, ad intelligendum.— 6, L, existunt.—7. A, bonificar e grans

per granea.
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de la bonea; e asò mateix se segueix de granea e dels <al-

tres^ comensamensJ La segona part mostra la manera

segons la qual les unes parts son en les altres, axí com

bonea que es en granea e en duració en quant es gran

e durable, e asò se converteix. La tersa part mostra la

manera segons la qual està la substància en ses parts <(e

les parts)>2 en ela, axí com bonea que, estant en granea, en

duració, e en les altres parts ^ de la substància, ha manera

de multiplicar sí mateixa en les altres parts, c les altres

parts an manera de multiplicar** en bonea; e d aquesta mul-

tiplicació es multiplicada la substància, la qual ha manera

d estar en ses parts segons la manera que an les parts d es-

tar^ en ela. Quarta part es de la manera que la substància

ha a multiplicar sa semblansa e la semblansa de ses parts

en les cozes defores, axí com la substància del home, qui

segons sa bontat ha manera a fer bones obres, e segons

sa granea, a fer grans cozes, e segons que es compost de

potencia elemental e vegetable^ e sensual e ymagenativa

e racional, ha manera d entendre les cozes entelligibles, e

de ymagenar les cozes ymagenables, e de sentir les co-

zes sentibles, e de vegetar les cozes vegetables en sí

mateix engenrant^ altre home; e asò mateix de la poten-

cia elemental,^ per raó de la qual ha manera de sentir

calor e fredor, fam e set, e dengenrar altre home. Ha
encara manera a uzar de les cozes defores artificialment,

segons les maneres dedins la substància, axí com la vo-

lentat que dezira quel home fos vertuós en manera de

parlar,' vendre c comprar, e en axí de les altres cozes sem-

blans a aquestes.

1. L. de magnitudine in distinctís magnificatiuo magnificabili et ma-
gniBcare que sunt partes essentiales magnitudinis et sic de ceteris prin-

cipijs.— 2. De L.— 3- BP, principiïs.—4. L, multiplicandi se ipsas.

—

5. A, [en ses parts ... d estar] aï marge inferior (L, existendo).— 6. A,
ques compost ... emental (corregit elemental) e uegietable.—7. L, et ge-

nerandi.— 8. L, elementatiua.— 9. L, loquendi intelligendi.

Amativa-28•
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1 o. De la .x." regla que es de k.

/Aquesta regla demostra los estrumens qui son en les

cozes naturals e artefícials, e es departida en .iiij. parts.

Es la primera part axí com bonea que es ab sa proprietat'

esencial, so es assaber, propri^ bonificatiu bonificable bo-

nificar. Segona es axí com bonea que es ab proprietats

apropriades, so es a saber, ab granea duració e poder, e

los altres, car sens aquests, eser no puria ni estar en la

substància, car no àuria en qui fos sustentada. Tersa part

es axí com la substància que es ab ses^ parts substancials

e accidentals, e ab aqueles està so que es e fa obres en sí

mateixa** sots raó de aqueles. Quarta part es com la subs-

tància fa obres en les cozes de fores segons les semblanses

dedins,^ axí com lome qui fa, ab ses rahons^ dedins, de

fores bones rahons e grans e durables, per so que en les

semblanses defores sien revelades les cozes assemblades

que son dins la substància; e per asò mou lome ab sa

volentat los peus, e ab los peus mou sí mateix d un loc

en altre, e ab sa mà mou la ploma, e ab la ploma la tinta,

e ab la tinta les letres, e ab les letres mou sa memòria

a menbrar, e son enteniment a entendre, e sa volentat a

amar, e sa ymagenació a ymagenar, e sos seyns a sentir,

e sa vegetativa a vegetar, e sa elementativa a elementar.

Mou encara sí mateix ab lo moviment del caval en qui

cavalca, e ab lo moviment de la nau en que està; e mou

sí mateix ab vertuts^ a la celestial glòria, e ab vicis a la

infernal pena; e en axí de les altres cozes semblans a

aquestes.

I. L, proprja proprietate.— 2. BP, sense propi.— 3. A, les.—4. A,

en si mateixes ( -es corregit) [e de fora si mateixa] al marge inferior.—
5. L. ut (M, sicut) substantia que agit extra se in (A, ab) alliis entibus

cum similitudinibus suis intrinsecis.— 6. BP, cum similitudinibu».—

7. A, uertut.
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|[ Moir son útils aquestes regles a saber, car grans

son los significats que porten cascuna per sí e enMo
mesclament la .).* de laltra, car ab eles ha hom manera de

atrobar veritat^ de les cozes, e la bonea e la granea, els

altres comensamens daqueles, axí com per la regla de b. e

de C. e de e. f. g. h. i. k.,^que en lo lur mesclament,

on cascuna per sí,^ apar plus de bonea en la substància

substancialment que accidental, per so que la substància aja

pus nobles e majors edificis.

I. M, cum,—i. A, ab da ... atrobar uertut.— 3. BP, k. I. quod in

mixtione earum et cuiuslibet per !>e : M, K* et in mixtione cirum. man-
ca ta resta.

I



'^^'^^'^^^^^

De la tersa distincció

QUE5TA distincció es de preposicions ab les

22:2^3 quals hom pot sourc qüestions, les quals prepo-

^^^M sicions son conpostes dels comensamens e de les

flors del arbre, conservant aquestes preposicions afirmant

o negant, so es assaber, que si la affermativa se concorda

ab la preposició, sia solta la qüestió affirmant, ' e si la affir-

mació es contra la preposició, sia solfa la qüestió^ per

negació. E sapies, fil, que aquesta regla es general en esta

sciencia, e per ela es aquesta sciencia general.

2. Aquesta distincció es departida en .ix. parts: la

primera part es de b., segona de C., tersa de d., e en

axj de les altres per orde tro a la letra^ de k.

3. Cascuna part es departida en .ix. rúbiques, axí

com la primera part en que es rúbiqua de b. I. e de

b. m., e cnaxí per orde entro a la rúbiqua de b. U.; e

asò mateix se segueix de la segona part, en que es la

rúbiqua de C. L e de C. m.; e en axí per orde entro a

la rúbiqua de C. U.; e assò mateix se segueix de les altres

parts daquesta distincció; c cascuna d aquestes rúbiques

apelam cambra.^

I. M, per affirmationera.— 2. A, [la qüestió].— 3. B, ad regulam.

4. L, cameram secundae fïgurae.

I
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I. De la primera part que es de b., e primera-

ment.

De b. I.

r^ER so car en Deu bonea granea eternitat poder saviea'

son .j.* cosa mateixa en nombre, han potencia e object,

en Deu, major concordansa que en negun altre ens, c per

asò en la divina entitat es bonea major raó a bo que pro-

duga bo, que en neguna altra entitat, e aquel es pus clar e

més gran^e pus durable, pus poderós, pus savi, que ne-

gun altre ens qui no sia de la entitat de Deu.

2. Tot so que la saviea de Deu pot saber ab bontat

granea eternitat vertut veritat glòria differencia concor-

dansa comensament mijà fi majoritat egaltat, pot la volen-

tat de Deu aportar de potencia en actu.

3. En ens creat es bona cosa que sia differencia per

so que bonea pusca eser raó a bo que fassa be; car sens

differencia no puria ésser fet negun be, ni neguna poten-

cia no puria aver concordansa ab son object; e sens dif-

ferencia no seria dardat enfre les unes creatures e les

altres, e totes creatures serien en nombre .j.* cosa matei-

xa; d on se seguiria privació de be, la qual seria mal.

4. Bona cosa es que les unes creatures estien en po-

tencia en les altres creatures, per so que bonea pusca

eser raó a bo que fassa be, e que differencia pos dardat

enfre creatura e obra; car aquel ens es creatura que ha

altres creatures en potencia en sí mateix e es actu,^ e

aquel qui les aduu de potencia en actu, obra en eles; e

per asò so que fa en eles es obra, e es obra so'^que les

unes creatures fan en les altres.

I. L, sapientia et voluntas. — 2. L, et illud bonum est clarius majut.

—

3. L, in potentia et in se ipso existit actu.— 4. M, est operatio, et opu».

II
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T>e b. m.

5. Car bontat es raó al human enteniment que fassa

be, e car I enteniment, segons natura, ha concordansa ab

son object, e car diffcrencia declara al enteniment les di-

versitats de les cozes, multiplica 1 enteniment les species

dels ens reyals e* les semblanses fantàstiques en les quals

entén e ateyn les reyals cozes e les veritats daqueles.

6. En bonca reyal e en differencia reyal estan en

potencia les semblanses fantàstiques, les quals aporta en

actu lenteniment per so que daqueles conpona fantàstich

entendre ab lo qual pusca uzar de sa bontat e de la sua

differencia.

j. Ab ens fantàstich passa la potencia racional aver

concordansa ab son object adones con pren aquel ab con-

cordansa de sí mateix e del object sots raó de bontat e de

differencia, la qual differencia remou la escuritat que està

enfre potencia e 1 object ab sa dardat e ab^ raó de bontat.

8. Potencia e object son los sobjccts^ en los quals

estan en potencia los ens fantàstics, e aquels son aportats

en actu per raó de bontat e de differencia, per so que

bontat e differencia no sien ocioses, e quel agent ús

daqueles per so que sia bon*^ en son object.

T>e b. n.

9. Bonea^ es general comensament per so car diffe-

rencia declara la bontat que està desús a moltes altres

bontats que daquela devalen, estant bontat general raó a

bo que deia fassa be en les bontats específiques;^ c per asò

bonea general es potencia ab la qual bon fa be e posa dif-

ferencia en^ concordansa de la potencia e de son object. ^

1. L. in.— 2. A, ab? desaparescut dins un forat, sa tatxat (potser la).

—

3. A^, los sobjecrs : A, lo (o los) objects.— 4. M, ut bonitas existat.

—

5. A, a bonea.— 6. A, espassifíques (i més avall spaciBques i spacifíca

usuals).—y. P, et.—8. BP, et obiecti.
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10. En bonea general estan bonees specííiques en

potencia, el agent qui es bo aduu aqueles en actu sots raó

de bontat; e per asò differencia declara que .j.* es la bo-

nea general e altra es bonea specífíca.

I I. Bonea special es special potencia la qual es raó

a!s individuus, qui estan dejús les species, que prenguen

los objects ab bona^ concordansa e sens confusió de la po-

tencia <(e> del object, per so que differencia pusca declarar

al human enteniment aqueles.

12. Les species en qui bons individuus estan en po-

tencia son bones, car per aquela potencia son conservades

les species e son engenrats los individuus e aportats en

actu, e bonea es raó a bo que fassa be, c^ differencia ha

sobject en lo qual pot estendre sa dardat.

De b. O.

13. Aquel moviment es bo en lo qual differencia de-

clara motiu movable e moure en concordansa de potencia

e d object.

14. Bo es aquel moviment per lo qual bones obres

son aportades de potencia en actu sens confusió de motiu

movable e moure.

15. En lo moviment en qui lo movable es de la csen-

cia del motiu, ha gran concordansa de bonea c de diffe-

rencia, de potencia e d object.

16. Moltes bones mobilitats estan en potencia en la

mobilitat que es de la esencia del motiu; e asò mateix de

moltes diferencies.

De b. p.

17. Bonea e differencia estan en gran concordansa

de potencia e dobject adones con son, la potencia el ob-

ject, de .j.» mateixa esencia.

1. P, obiecta bona cum bona.^ 2. M, et tic.

i
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18. Si bonca e differeneia fosscn .j.* mateixa esencia,

ncguna bontat no fóra en potencia, ni neguna differeneia.

19. Bona es aquela differeneia que fa estar moltes

cozes sots .j.» mateixa bontat, de la qual son aqueles co-

zes; car per aquela unitat e pluralitat de bontat, està diffe-

reneia en bona concordansa de potencia e dobject.

20. Bona es aquela differeneia que sots .j.* bontat fa

estar pluralitat de molts bens, estans molts altres bens en

potencia, los quals son aportats en bon actu per raó de

bontat que mou 1 agent' natural a fer be.

De b. q.

21. Car bonea es abstracta potencia, 2 es bonea co-

mensament general a tots los agens, qui son bons, que

prenguen bons objects, per so que ajen concordansa ab

aquels, e que differeneia declar aquels objects e aquels

agents.

22. Bona cosa es que differeneia sia abstract comen-

sament e que aja en sí concrets qui sien de la sua esencia,

declarats per differeneia, en los quals estien concrets es-

trayns en potencia e que venguen en actu sots raó de bon-

tat e de differeneia.

23. Differeneia declara en bonea bons concrets qui

signifiquen'la esencia de bontat, de la qual son, c per asò

es bona concordansa de potencia e de objeet.

24. Bonificatiu bonificable bonificar son concrets de

bontat, e diferenciatiu diferenciable diferenciar son con-

crets de differeneia; e per asò en aquests simples concrets

estan 3 altres concrets estrayns en potencia, los quals son

conposts sots raó de bontat c de differeneia, e aquela con-

posició està'* en potencia.

I. P, egentem.— 2. M, quia abstracta bonitas est potentia.— 3. A^

estrayns tatxat, estan borrós o sobre raspat.—4. A, estan borrós, la a sem-

bta tatxada i la n corregida a.
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Be b. r.

25. On pus la potencia pren son object ab intensitat

de bonea e de differencia, plus es bona e clara la con-

cordansa damdós e la simplicitat daquels.

26. En la intensitat de bonea c de differcncia estan

en potencia moltes simplicitats, que venen en actu per la

vertut damdós.

27. En lo mesclament de bonea e de differencia apar

extensitat multiplicada damdues les potencies, que en

.j. object* matex an concordansa.

28. En la conposició de bonea e de differencia està

en actu extensitat conposta, en la qual estan en potencia

moltes extensitats que no son de la esencia de bonea ni

de differencia.

Be b. S.

29. Aquela potencia es bona que pren 1 object sots

raó de bontat, <(car de aquel object trau la semblansa de

bontat^ e posa aquela^ en concordansa de sí mateix e de

bontat; e la differencia declara en aquela concordansa les

semblanses que son de la potencia e del object.

30. Bona potencia tramet de fores la sua semblansa,

en la qual estan en potencia moltes bones semblanses de-

clarades^ per la vertut de differencia.

31. Con la potencia pren 1 object ab dessemblansa de

bonea e de differencia, adones estan en aquel object en

confusió ^e)> en malea, vestides, bonea e differencia, de

lurs dessemblanses, e neix contrarietat en eles.

32. En la dessemblansa de bonea e de differencia està

en potencia la semblansa de bonea e de differencia, la qual

ve** en actu per lur concordansa.

K B^M, subjecto.— 2. A, manca tot l'afegit, per salt, temhla, del pri-

mer mot bontat al segon, e posa aquela (la a final raspada).— 3. A, per-

clarades.—4. P, conuenit.

1
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I>e b. U.

33. Bona^ es aquela potencia que engenra son object

de bontat, car ab aquel object ha gran concordansa, en la

qual concordansa ha gran dardat damdós.

34. Engenrable qui està en potencia de bontat e de

differencia, con es en actu està en gran actualitat de bon-

tat e de differencia.

35. Per so car corupció es sobject de generació, es

sobject^de potencia qui pren 1 object de generació sots

raó de bontat, e differencia declara amdós los objects en

concordansa.

36. En corupció està generació en po*encia, e con la

generació està en actu, està, en aquela generació, corupció

en potencia; e aquela potencia es bona per so que bontat

pusca abastar a 1 agent natural que engenre be sots raó de

bontat, e que differencia aja sobject en lo qual sia engenra-

da sa 5 dardat que illumina engenrant engenrable engenrar.

2. <J>e les preposicions de C.>

De c. I.

J'^ER so car en Deu bonea granea eternitat, e les altres

dignitats, son .j.*^ cosa mateixa en nombre, cove que en

Deu aja concordansa de potencia** e dobject.

38. Ens creat es sobject a gran concordansa de po^

tencia e dobject, e per asò la concordansa concorda la

potencia el object en .j. e en molts.

2)« c. m.

39. Per la gran concordansa que es enfre potencia el

object, trau 1 enteniment human semblanses dels ens reyals

per so que aqueles pusca él^ atèyner e aver.

I. A, bonea.— 1. L, objectum.— 3. M, omet aquest pronom.—4. A,
bonea.—5. BP, ut cum eis possít ipsum : M, ut cum ipsis possit ipsa.
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40. Aquela concordansa que la potencia ha ab ob-

ject* fantàstic, no es tan gran com la concordansa que ha

ab object rcyal; e asò es per so car granea e concordansa

han major entitat en object reyal que en fantàstich.

Be C. n.

41. En la gran concordansa de potencia e de object

es significada la gran concordansa de genres e de species,

la qual an en .j. e en molts.

42. En la gran concordansa de potencia e de object

es significada la gran concordansa que les species els in-

dividuus han en .j. e en molts; e asò matex se segueix de

la gran concordansa quels individuus an ab los genres.

Be C O.

43. Segons que es gran lo sobject de moviment, es

gran la concordansa de potencia e d object.

44. Segons que moviment es gran, es gran la con-

cordansa o la contrarietat del motiu e del movable.

Be C. p.

45. Per so car en unitat no puria ésser concordansa

sens pluralitat, e per so car unitat no puria ésser gran sens

concordansa, cove que en unitat sia pluralitat e concor-

dansa de potencia e dobject.

46. Per so car sens differencia no puria eser plura-

litat, e sens pluralitat no puria eser concordansa de po-

tencia e dobject, cove que sia differencia.

Be c. q.

47* Segons que es abstracta concideraciò de potencia

e dobject, es abstracta concideraciò de granea e de con-

cordansa.

I. A, afegeix reyal tatxat.
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48. Potencia de la abstracta granea e concordansa,

devala pendre lobject en les concretes consideracions; e

per asò la concordansa que es enfre la potencia el object,

es comensada en les cozes abstractes e es complida en les

coses concretes.

T>e C. r.

49. Granea e concordansa poden eser en tan gran in-

tensitat, que en eles potencia e object poden eser coses

simples sens neguna composició.

50. Composta <^es)> extensitat de granea e de con-

cordansa, que^ son diverses esencies en creatura; e per

asò en tal^ extensitat potencia no pot atèyner object sim-

ple sens composició.

Be C. S.

51. Segons que es gran la semblansa^de potencia e

dobject, es gran la concordansa daquels; e per asò la

potencia multiplica aquela semblansa de sí mateixa e del

object.

52. Con la potencia pren lobject ab dessemblansa de

sí mateixa o de son'* object, adones multiplica gran con-

trarietat enfre sí mateixa el object.

Be C. U.

53. Aquela generació que es en gran concordansa de

potencia e de object, es sens corupció; e per asò en los

benauuyrats de glòria son, menbrar entendre e amar, ens

no corumpables.

54. Con potencia sa a son ^object ab gran concor-

dansa, sa a aquel sens corupció de sí mateixa e de son

object.^

1. B^, [que] : L, manca. Després de que o de creatura potser manquen
paraules, que farien sobrer /'es afegit nostre — 2. A, tail — 3. B, quod exi-

fttt similitudo.— 4. L, et sui.—5. A, sa ab son. — 6. B, sui ipsius objecti.
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3. <De les preposicions de ci,y

De d. I.

V^ON la memòria sia creada per raó de menbrar Deu
e les sues obres, les quals ha en sí mateix <e)> en les crea-

tures, ha manera de remenbrar si seguex aquela fi per que

es creada, car en aquela fi dura la sua manera, e con es

contra aquela fi, perverteixse la sua manera en contraria

fi, e ha manera de ublidar; e per asò qui vol remenbrar les

cozes que dezira, seguesca la fi per raó de la qual la me-

mòria es creada.

56. Nou son les species dels objects a menbrar, so

es a saber: Deu, àngels, firmament, planetes, ' ymagenació,

sensualitat, vegetació, e elementació, els estrumens de les

cozes naturals e arteficials. On, qui vol menbrar, consir

aquestes .ix. species d objects remenbrables, car en alcuns^

daquels estan aqucles cozes que vol remenbrar, segons

contrarietat o concordansa e duració de menbrar.

De d. m.

57. A remenbrar se cove object reyal, consirat aquel

segons estar c obrar, e consirat lo seu estar e obrar^ segons

concordar o contrariar, e segons obres dedins o de fores,* c

segons duració daqueles, conciderades aqueles obres se-

gons los comensamens d aquesta sciencia e les species de

les regles; e d aquestes concideracions trau 1 enteniment les

species de les cozes que hom vol remenbrar, les quals

poza primerament en la memòria.

58. A remenbrar los ens fantàstics se cove clucar los

uls per so que no enpatxen lo remenbrar les species de

fora vezibles, e enclinar lo cap a avant per so que la me-

I. BP, et planete : M, anima rationalís — 2. L, aliquo (B. alico).—
3. BP, ud agere ... uel agere.

—

4. M, et extrinsecas : B, manca.
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moria estia sobre 1 enteniment e que en les vapors que

pugjen a ensús, prenga 1 enteniment les species^ que posà

en la memòria, e coven separarse^ a vou e a toquament,

per so que Is seyns no enpatxen aquel remenbrar; e asò

matex se seguex de gustar qui enpatxa lo remenbrar per

les viandes que son indigestes, e les vapors crues, els locs

plens. E si per esta manera no pots, fil, remenbrar so que

dezires, obri los uls e vagjes d un loc en altre, e vegjes^

diverses cozes, e oyes parlar de moltes cozes, e toqua

moltes cozes, e enaxí desodorar, enperò no vules trop

manjar ne trop beure; e altra vegada torna en 1 estament

que damunt dit avem, so es assaber, a clucar los uls, e les

altres cozes, e remenbra les cozes que auràs vistes e oydes

e toquades; e si I teu menbrar fas molt durar sens contra-

riar, porà lo teu enteniment atèyner les species que pri-

merament desires remenbrar, en aqueles noves species.^

De d. n.

59, A natura de menbrar se cove que hom menbre

les cozes generals sots raó dentellectualitat o de sensuali-

tat, e en aqueles generalitats, que hom menbre les species

que vol remenbrar, toquant aqueles generalitats ab los

comensamens e ab les regles d esta sciencia, durant aquel

tocament en la concordansa daquels e removent daquels

contrarietat, car en aquela concordansa e contratietat està

generalitat de remenbransa.^

60. Remenbrar les species de les cozes naturals e

artefícials sots raó de concordansa e de contrarietat, e de

la primera entenció e segona, e segons la specia de punt

transcendent e la natura per la qual potencia sa a son ob-

ject e per que justicia e ordenació estan en les cozes sens

I. A, afegeix defora uezibles tot tatxat.— 2. A, ceperar se : M, ces-

saré.— 3. A, e vagies ... e vegies (M, ut videas), ax{ com més amunt pu-

gien.—4. A, ve. — 5. BP, uouas species quas primitus desiderasti (M,

tamb^ desiderasti) recolere, i res més.—6. A, [rejmenbransa.
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contradicció, es aquel remenbrar special object als indivi-

duus fantàstics * que tu, fil, vols remenbrar.

De d. O.

6j. Remenbrar lo moviment c la natura daquel, per

lo qual les species que son en potencia son aportades en

actu, es regla de remenbrar les cozes que hom desira^ re-

menbrar; car en aquel moviment natural està en potencia

lo moviment arteficial per lo qual tu, fil, poràs remenbrar

so que dezires sil saps fer durar en ton entendre <(sens

contrariar daquel menbrar e entendre^.^

62. A remenbrar se cove que hom menbre moviment

èxit de movent e movable, e ensercar la natura per la

qual aquel moviment dura e les natures que a aquel movi-

ment son contraries; car per aital moviment enaxí menbrat,

ha hom manera daver moviment en lo qual lenteniment

cobra'^ les species que primerament posà en la memòria,

e en aqueles aparen les cozes que hom dezira remenbrar.

Be d. p.

63. Qui vol remenbrar alcuna cosa,^sapia menbrar

les unitats de les cozes, car en aquela unitat^ es repre-

zentada la unitat daquela cosa que hom vol remenbrar.

Aquela reprezentació pren 1 enteniment ab semblansa duni-

tat, perseverant lenteniment en aquela concideració ab con-

cordansa o ab contrarietat ^ daquela semblansa il•luminada

per differencia, que significa que una unitat no es altra.

64. A remenbrar se cove que hom menbre les plura-

litats de les cozes, en les quals apar differencia, que aqueles

declara e illumina de sí mateixa, e aquel lum dura aitant

com lenteniment discurre ab concordansa o ab contrarie-

tat^ de moltes coses separades les unes de les altres o

I. M, objectorum phantasticorum individuorum.— 2. B. conside-

rat.—^. De L. — 4. L. recuperat.-- 5. HP, no tradueixen alcuna cosa —
6. L, in il]is unitatibus.— 7. L, et contrarietate.

M
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conjunctes en .j.* substància conposta daqueles; e aquel

ensercament de pluralitat sia fet ab ío mesclament dels co-

mensamens desta sciencia en los mesclamens de les regles.

T>e d. q.

65. En les species abstractes dels concrets duren les

recolibilitats de les cozes, car en aqueles abstraccions pren

1 enteniment primerament los seus universals objects e de-

pura e devala daquels als concrets qui son de la esencia

dels universals objects, e ab aital ensercament requer a la

memòria que li reta les species que li ha comanades, les

quals la memòria ret per aquela manera matexa que 1 en-

teniment demana; e per asò vol aquesta art que no sia

feta contrarietat enfre amdós, so es a saber, que hom se-

guesca la natura daquels, la qual han en concordansa.

G6. Qui vol remenbrar, cove que ordén les potencies

de la ànima a les cozes que vol remenbrar, conciderant en

aqueles potencies los concrets esencials e accidentals, axí

com en memòria, en que recolitiu recolible e menbrar son

concrets esencials daquela, el recolible que tu, fil, vols

menbrar, es lo seu accidental concret, lo qual es remen-

brable en lesencial menbrable e menbrar ' ab duració de

concordansa feta en los concrets dedins e de fores; e asò

mateix se segueix de entellectiu entellegible entendre.

Be d. r.

67. Si tu, fil, vols menbrar^ alcunes coses que no pots

menbrar, sapies menbrar les intensitats de les cozes que

son pres daqueles cozes que tu vols remenbrar, e en

aqueles intensitats objectades fé durar lo teu menbrar ab

concordansa de ^.j.*>5 intensitat e d altra, o ab contrarie-

tat, car ab aqueles intensitats poràs venir a les cozes que

dezires** menbrar.

I. BP, et recolito.— 2. A, [rejmenbrar.— 3. De L.—4. B, consideras.
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68. A remenbrar se cove conpondrc Ics unes flors

d aquest arbre ab les altres, e ab los comensamens e les

regles multiplicar aquela conposició, per tal que en la es-

tcnsitat d aquela apareguen aqueles cozes que hom vol

remenbrar, les quals apareixen ab concordansa d aquela

extensitat, en human entendre, contra ignorància e trop

beure ^e manjar cozes caldes e humides que son contra

natura de menbrar.

T>e d. S.

69. Si tu, fíl, vols remenbrar, sapies menbrar la fi

per raó de la qual vols menbrar, e multiplica aquela fi en

moltes semblanses de cozes semblans a aquela fi o des-

semblans; e en aquest discurriment fé durar lo teu enteni-

ment longament, car en aquel durament vendran les sem-

blanses de les cozes que tu vols remenbrar.

70. Si tu, fil, no saps remenbrar ab les semblanses de

la fi per raó de la qual tu vols remenbrar, remenbra les

dessemblanses d aquela fi e, ab aqueles, les cozes^ que tu

vols remenbrar, e posa contrarietat enfre les unes dessem-

blanses c les altres, e aquela contrarietat fé durar en ton

menbrar entendre e desamar.

De d. U.

71. Si tu, fil, vols menbrar, consira la natura segons

la qual la memòria engenra son menbrar e I enteniment 3

son entendre e la volentat son amar, e sapies nudrir la tua

ymagenació"* a ymagenar, e la tua sencitiva a sentir, e la

tua vegetativa a vegetar, car^ aquestes cozes son nescessa-

ries a engenrar menbrar, e a reebre los significats de les

cozes de que viu la generació de menbrar e dura sens

contrarietat d aqueles.

I. L, et conuenit euitare nimis (M, nimiun) bibere.— ». L, et cum
illis inuestigua ea.— 3. A, engenre ... e dentenimen.—4. M, imaginati•

vam. — 5. A, car en.

Amativa - 29-

K
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72. Eiisercar les natures segons les quals la memòria

se coromp, es ensercar la natura segons la qual hom sapia

menbrar. Està la coropció de memòria en trop menbrar

o en trop amar o desamar, e en poc amar e en poqua

temor,* e la sua conservació e duració està en molt^ en-

tendre coses veres sots raó de nescesssitat; e^ la corupció

de memòria està en poc entendre, e en"* cozes positives les

quals lenteniment no entén per rahons nescessaries, e per

asò no ha manera natural de pozar aqueles species en la

memòria, ne la memòria no ha manera natural que aque-

les^ reta al enteniment.

([ Sapies, fil, que^ aquestes son les regles de men-

brar, e si tu les saps entendre, poràs aver manera e art a

menbrar moltes cozes.

4. <De les preposicions de e.y

De e. I.

M^N Deu unitat de bonea granea eternitat poder saviea

volentat, es un comensament, lo qual es entenció c fi da-

queles dignitats.

74. En Deu poder comensament e entenció son .j.»

cosa mateixa; e per asò son creades totes creatures a .j.*

principal fi a la qual san naturalment totes creatures.

De e. m.

75. Per so car en ens reyal ha poder més de entitat

que en ens fantàstich, es entenció enans^ als ens reyals que

fantàstichs.

76. Per so car poder pot més per la primera cntcn-

1. M, vel in modico recolere, vel in modico amarc veí odire.— 2. BP,
in nimium.— 3. L, et,..etiam.—4. L, vel in— 5. A. aquela.— 6. A, que
en (en puntuat).— y. L, principalior.
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ció que per la segona, son los comensamens reyals denant

als comensamens' fantàstichs.

De e. n.

77. En genre unit 2 de poder comensament e entencíó

participen les fins de les species, e en aquel comensen les

fins dels individuus; e per asò la corupció daquels comen-

sa en la dissolució del gendre.

78. Sens entenció no fóra poder, e sens poder no

foren species, e sens species no foren individuus; e per asò

ab entenció son mogudes totes les natures de les cozes.

De e. O.

79. Moviment de poder^ actiu e passiu es comensa-

ment de entenció activa e passiva; e per asò la activa po-

tencia comensa en la primera entenció, e la passiva en la

segona.

80. Entenció es moguda de potencialitat a possibili-

tat; c per asò entenció es enans comensada en la activa

potencia que en la passiva.

De e. p.

81. Unitat de poder comensament e entenció no pot

eser sens differencia de possificant e possificable, comen-

sant e comensabíe, entencionant e entencionable; enperò

la esencia de tots .iij, pot eser sens differencia. *

82. Per so car comensament e entenció no poden

eser sens pluralitat, e pluralitat no pot eser sens differen-

cia,^ cove que en poder sia pluralitat en differencia c dif-

ferencia en pluralitat.

I. L, entíbus.— 2. A, engcnra unit (B. unico).--3. L, potencie.

—

4. M, siue differentia possificantis possifícabilis et possiBcare. princi•

piantis principiabilis et principiaré, intentionantis intentionabilis et in-

tentionare. nec esse omnium trium potest esse sine differentia, — 5. A,
repeteix per so car comensamen e entenció tot tatxat.
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Be e q.

83. Poder en abstractu <^es>* comensament a moltes

entencions per so que en él^sien concrets qui sien de la

sua esencia e de la esencia de comensament e de entenció;

c per asò en les cozes naturals està conposició de poder c

comensament e entenció, ajustada ^ de cozes simples.

84. En les cozes naturals les primeres entencions

viuen de les segones; e per asò poder e comensament son

en los ens'* qui son en abstractu per la segona entenció, e

son en los concrets per la primera.

De e. r.

85. Intens poder pus fortment apar en la primera en-

tenció que en la segona, e asò es per so car comensament

ha plus de entitat en la primera entenció quen la segona.

86. En la extensitat de poder comensament e enten-

ció apar la intensitat de la primera entenció e de la sego-

na, e la conposició de les entencions apar en la extensitat

de poder e comensament.

Be e. S.

87. Poder e comensament trameten de fores lurs sem-

blanses per entencion que en aqueles sien manifestats lurs

secrets; e per asò en les secundaries entencions son signi-

ficades les primeres.

88. Dessemblansa de poder es inpossibilitat, e des-

semblansa de comensament es infinitat, e dessemblansa

dentenció es ociozitat; e la semblansa de poder es possi-

bilitat, e de comensament es finitat, e dentenció, diligèn-

cia;^ e per asò en la semblansa e la dessemblansa de Deu

e de les creatures ha concordansa e contrarietat.

i.DeL. Serà poder es abstractu?— 2. P, ipso tatxat. — -^. A, es ajus-

tades (potser sobra ei mot està després de naturals) : L, unitur.

—

4. BP,
sunt encia.— 5. A, diligensia.
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De e. U.

89. Possificar comensar cntencionar c engenrar an

concordansa; e per asò poder e comcnsament an pus no-

ble engenrar en la primera entcnció que en la segona.

90. En les cozes elementades estan poder <e]> comen-

sament en generació per la primera entenció, e estan en

corupció per la segona; e per assò es pus noble comcnsa-

ment entenció en generació que en corupció.

5. <J>e les preposicions def.y

De f. I.M.AjOR es la obra que Deus ha en sí mateix, que 1 ente-

niment human, c per asò 1 enteniment no pot compendre

tota aquela obra; enperò, per so que aja alcuna proporció

a pendrc aquela obra, ha creat Deus un mijà en lo qual

Icnteniment puja pendre aquela obra sobre la sua natura,

per so que lo seu entendre sia proporcionat a aquel object.

92. Les obres que Deus fa en les creatures sobre cós

de natura, son pus altes que les obres que son segons

cós de natura; e per asò 1 enteniment no pot atèyner aque-

les segons cós de natura,* e con aqueles ateyn, es lo seu

atèyner mijà en lo qual^ puja entendre les obres que Deus

ha en sí mateix.

De f. m.

93. Les species que 1 enteniment pren del object re-

yal, pren 1 enteniment en dues maneres, so es a saber, se-

gons cós de natura e sobre cós de natura; e aqueles que

pren sobre cós de natura pot pendre en dues maneres, so

es a saber, segons creensa o segons demostració, la qual

1. A, [c per ato ... natura] aí marge superior.— 2. M, cum quo.
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demostració forma de les espècies les quals pren del su-

biran object e dels objects que pren sobre cós' de natura.

94. Los objects fantàstics naturals son mijans per los

quals passa2 lenteniment als objects reyals naturals, e si

no pot passar a éls per aquels mijans, fa, sobre aquels,

migjans^ qui son sobre cós de natura, conservant les con-

dicions dels objects naturals.

De f. n.

95. Dels genrcs reyals trau 1 enteniment fantàstics

genres sots los quals posa fantàstiques species, que son

mijans per los quals passa entendre les species reyals, de-

jús les quals estan individuus reyals dels quals 1 enteniment

trau individuus fantàstics, e daquels multiplica les species,

e de les species los genres; e si en asò ha enbargament,

puja entendre sobre la sua natura c la natura daquclcs

species.

96. Con 1 enteniment no pot pendre les species se-

gons sa natura, pren aqueles segons la natura del object,

e segons natura daquel'^ fa judici de les species, en lo qual

judici fa sobre sa natura 1 object eser entès.

De f. O.

97. Les species que 1 enteniment multiplica, foren en

él en potencia ans que les multiplicàs, e trau deies object^

en quant pren daquel semblanses o dessemblanses; e per

asò es 1 enteniment potencia motiva, c 1 object es potencia

passiva en quant es resemblable o dessemblable, e aque-

les sues semblanses o dessemblanses son los mijans qui

estan enfre 1 enteniment el object. Aquels mijans se po-

den corompre en dues maneres, so es asaber, per oblida-

I. BP, secundum cursum.— 2. P, trans- manca un fot.— 3. A, [fa

sobre aquels migians] al marge inferior: B, facit supra illa alia media :

M, trànsit ad iila per alia media.— 4. A, daquels : B, eius : M, illius.

—

5. L, et trahit ipsas ab obiecto lliçó que ens sembla més acceptable.
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ment o per camiament daltres mijans qui son sobre cós de

natura moguts.

98. Naturalment 1 enteniment ha vertut motiva e mo-

vable que son de la sua esencia; e per asò ha natural mijà

qui es enfre amdues potencies, lo qual es lo seu natural

e esencial entendre, en lo qual mou les sues entelligibili-

tats que no son de la sua esencia, les quals en sí mateix

entén, car en sí matex les mou c segons lo seu natural

moviment; e aqueles que no son movables segons cós de

natura, mou les sobre cós de natura en lo seu moviment

natural o en la natura e proprietat del subiran object.

T>e f . p.

»

99. Enfre 1 enteniment el object està differencia que

es mijà e lum per la qual^ passa lentcniment al object, e

con pren aquel sots raó de unitat simplament,^ no pren

dél mas .j.^ semblansa o dessemblansa tan solament; e per

asò differencia illumina 1 enteniment com prenga .j. specí-

fic object, e con"* 1 enteniment no pot pendre 1 object ab

.j.* semblansa tan solament, multiplica semblanses e ateyn

aquel ab pluralitat, e si ab negunes daquestes noi pot

atèyner, oneix la pluralitat en unitat e departcixla en

pluralitat, e si tot asò no li abasta, puja sobre cós de na-

tura entendre segons la vertut del object.

100. En unitat pot entendre 1 enteniment pluralitat e

en pluralitat^ pot entendre unitat, en qui pot entendre

unificatiu uniíicable unificar, e en la^ pluralitat de tots tres

pot entendre la unitat de la esencia; e per asò lo seu en-

tendre es mijà qui^ pren object de unitat e de pluralitat;

e con lenteniment no segueix aquesta natura, cau enaxí

en ignorància contra cós de natura, com puja^ entendre

veritat sobre cós de natura.

i.J{eprén elms. P.— 2. L. per quod.~3. B, similitcr.—4. M, et si.

—

5. A, e en lalxat, [e en pluralitat] al marge inferior.—6 A, [la].—7. L,

in quo. — 8. A, con puga : L, sicut ascendit.

í
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De f. q.

101. Entelligencia es object concidcrat en abstractu,

c los' seus concrets esencials son esencial entellectiu entel-

ligible e entendre; e per asò con 1 enteniment passa en-

tendre los objects abstractus qui no son de la sua esencia,

passa primerament per los seus esencials mijans, e en

aquels pren les semblanses dels concrets e dels abstractus,

c con fa <contra> 2 aquesta natura, cau en ignorància si

doi\cs no puja entendre sobre les natures que li son dejús

o en la vertut del object desús.

^

102. Lenteniment en les cozes concretes pren la fi-

gura de les coses abstractes, e aquel'^ es mijà per lo qual

passa entendre la essència del abstractu, e daquela esencia

trau la figura dels concrets ab la qual entén les esencies

d aquels; e per asò posa lo seu entendre en cercle de dues

figures compost, en lo qual ateyn la .j.* figura ab 1 altra

segons sciencia acquisita, e con entén sobre aquel cercle,

ateyn sobre la sua ^natura per sciencia infusa.

De f . r.

103. Intensitat es aquel ens^ mijà per lo qual passa

lenteniment entendre los objects simples, e aquela inten-

sitat es semblansa de la intensitat del object e de la in-

tensitat de lenteniment, la qual significa la simplicitat de

amdoes; e con entén los objects composts ab intensitat,

adones puja entendre sobre ^ cós de natura.

104. Extensitat es aquel mijà per lo qual passa len-

teniment entendre los objects composts; e com ab^ aquela

extensitat ateyn los objects simples, adones puja entendre

sobre cós de natura.

I. A, en los.— a. De L.— 3. L, obiecti supremi.—4. A, de les cozes

abstractus «( aquel : L, abstractorum er illa (figura).— 5. A"*. sobre sa ( la

iatxat i u puntuada). — 6. M, omet ens. — 7. A, sobre repetit i el primer

tatxai.— S. A. [ab].
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T>e f. s.

105. Semblansa dome es aquel mijà per lo qual pas-

sa 1 enteniment entendre home, qui es mijà resultat de

ànima e de cors a ela' conjunt; e con 1 enteniment entén

home sobre aquela semblansa, adones ateyn^ aquel sobre

la natura de ymagenació, e entén aquel en la natura de

son entendre, e per asò fa de home specie.

106. Semblansa que sia composta de cercle quadran-

gle e triangle, es mijà per on passa 1 enteniment entendre

los objects ymagenables, los quals son no ymagenables

con trau 1 enteniment aqueles mesures del object, c les

semblanses daquels^ o les dessemblanses remanen en"* 1 en-

teniment, ab^ les quals entén, sobre les cozes corporals,

los objects sperituals.

De f . U.

107. Lenteniment engendra en son propri entelligi-

ble les entelligibilitats del objects estrayns, e lo seu enten-

dre fantàstic planta en lo seu object reyal, e rega aquel ab

semblansa de la sua bontat granea e de les altres sues pro-

prietats; e con lo rega ab les dessemblanses de les sues

proprietats e ab les semblanses^ del subirà object, adones

puja entendre sobre cós de natura.

108. Con lenteniment no engenra les species que

pren dels objects en lo mig de son entendre e consent més,

en aquela generació, a la volentat o a la memòria que a sí^

mateix, adones coromp la natura que ha d entendre, car

pren les species indigestes e dona les a la memòria c a

la volentat, e can les vol recobrar no les sab recobrar®

segons natura de son entendre; c per asò les sciencies*

1. A, a cl : BP. sibi : M. illj.— 2. A. entén —3. L, earum.— 4. BP.

cum,—5. A, [ab].— 6. A, e [con lo rega] tobrescrit ab les semblanses [de

les sues proprietats c ab les semblanses] at marge inferior.—7. A, assi.

—

8. L, recipere.— 9. A, esencics.
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que son positives e no probatives e de dessemblanses

dentendre, cngruixen 1 enteniment e enbarguen aquel a

entendre les nescessitats de les cozes veres.

<6. De les preposicions de g .>

T>e g. I.

/Aquela volentat es buida que no ama la sua principal fi

més que neguna altra fi, la qual principal fi es Deus, en qui

volentat e fi son .j." cosa mateixa en nombre; e per asò

es la sua volentat plena de amatiu amable e amar, e la sua

fi, de perfectiu perfectible e cumplir.

110. Creà Deus volentat a amar e fi a cumplir, e

creà en la volentat amatiu amable e amar, c en la fi per-

fectiu perfectible e cumplir; e con la volentat no multiplica

semblanses daquestes cozes, es buida e es trista e no ha'

en que pusca repozar.

De g. m.

111. Volentat es ens reyal qui trau amables species

de bontat granea duració poder, e les altres, e daqueles

forma son amar, e con forma son amar dz\ contrari

daquestes cozes, fa contra la fi de son amar; e per assò

està trista e no ha ' en que pusca repozar.

112. Volentat ah les sues fantàstiques amabilitats^

ateyn les reyals amabilitats, e ateyn les fantàstiques odi-

bilitats per raó car alcuns ens reyals son airables, los

quals^ fan contra la fi per que son creats; e per asò la vo-

lentat a vegades se buida de odibilitat e compleixse de

amabilitat,'* e en aquest conpliment e buidament està lo

seu moviment e repòs. ^

I. L, et non habet finem.— 2. A, odi- tatxat [ama-] sobrescrit.— 3. B,

quare : P, quia.—4. N^. evacuatur amabilitate et repletur odibiiitare, et

cvacuatur odibilitate et repletur amabilitate— 5. BP, in quiete.
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De g. n.

1 13. J^a volentat ha en sí mateixa general amativitat

amabiiirat e amar que son de la sua esencia, e en aqueles

generalitats es general <^amar)>' a amar les amabilitats de

les cozes o les odibilitats^ daqueles, e daqueles se com-

pleix os buida ^ segons la fi de son amar o desamar.

114. La volentat en la sua amabilitat general planta

moltes amabilitats specials, axí com en la terra"* del ort

qui es general a molts arbres de diverses species; e con la

volentat rega ab major amar les unes amabilitats e ab mi-

nor amar les altres, adones se conpleix en les unes amabi-

litats e buida s en les altres, e en aqueles de les quals se

conpleix, ha repòs.

De g. o.

115. En la volentat lamatiu, en son propri amable,

mou son propri amar, e aquel amar es mogut ab les ama-

bilitats defores^ estraynes e pelegrines que no son de la

sua esencia, e daqueles forma .j. fantàstic amar don vest

son propri amar, en lo qual ha repòs lamar dedins,^ sens

lo qual seria en axí buit, com lome qui es nuu sens veste-

dures.

i]6. En la volentat ha substancial mobilitat per so

que lo seu esencial motiu sia substancial e aja substancial

amar e amable, e que !a volentat no sia buida de substan-

cial moviment, sens lo qual no puria aver substancial repòs.

De g. p.

117, En cascun home ha .j.* volentat, e en cascuna

volentat ha .j. esencial amatiu e .]. esencial amable e un

esencial amar, e si asò no fos en axí, fóra la volentat buida

í.Deh.— 2. BP, et odíbilitates : M, vel ad odiendum odibilitates.

3. L, ac ^M, et) evacuatur. — 4. M, sicut terra.— 5, M, formarum.-

6. P, extrinsecum.
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de la fí d unitat, sens la qual no agra sobject en qui po-

gués repozar.

118. Si en la volentat no fos pluralitat de amatiu

amable e amar, fóra buida de' la fí de tots .iij. e de sí

mateixa,e no agra en qui pogués repozar.

T^e g q.

1 19. Volentat es ens que conten en sí esencials con-

crets qui son de la sua esencia e ela es daquels, e aquels

ens2 son volitiu volible e voler, dels quals es plena c en

los quals ha natural repòs.

120. Amar es concret en lo qual apar la esencia de

la volentat, la qual esencia es abstractu en la quaPappa-

ren les sues proprietats, so es a saber, los seus esencials

concrets. E per asò, fil, con tu volràs aver conexensa de

les esencies de les coses, garda les proprietats de les

quals son plenes esencialment, e si vols aver conexensa

daqueles proprietats, ensercales enclòs ens abstractus,

qui sens aqueles proprietats serien buits e no aurien fi en

qui poguessen reposar.

£>e g. r.

121. La volentat ha dins sí mateixa un intens amar

simple, e en aquel edifica .j. altre amar compost extens en

moltes amabilitats, e per la intensitat dedins aparen les

intenses amors de fores, en les quals lamar dedins ha re-

pòs; e con aqueles no pot aver, es ociós e buit e està en

tristicia, car no ha sobject en qui pusca repozar.

122. Lesteniment^ de la volentat es intens amatiu

amable e amar, e aquest esteniment es intens^ e simple se-

gons comparació de 1 esteniment que fa en amar de les

altres cozes^ qui no son de la sua esencia, en les quals mul-

I. A, [d«].— 2. A, [ens]: M, essentialia concreta.— 3. M, in quo.—
4. A, ab.— 5. M. intensitas.— 6. M, et ista intensitas est essentiaJis.—

7. BP, sccundum coraparationem (P, opcr-
)
quam facit in amarc rcrum.
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tiplica la sua semblansa per so que ab aqueles semblanses

en sí mateixa pusca repozar e d aqueles se pusca conplir.

De g. s.

123. La volentat multiplica les sues semblanses dels

ens reyals per so que en eles pusca aver repòs, significant

los seus secrets ab aqueles semblanses, en la qual signifi-

cació ha plaer e es plena con los seus concrets son men-

brats e enteses.

124. La volentat ha libertat a multiplicar la sua sem-

blansa o dessemblansa per so que aja libertat a amar o

desamar, e per aquela libertat està plena, car sens ela no

puria repozar en la fi de son amar, car no puria aver mè-

rit en amar les cozes amables e en desamar les coses ay-

rables.

Be g. u.

125. La volentat engenra son amar de les sues sem-

blanses, e engenra son desamar de les sues dessemblanses;

e per asò ha major repòs en amar que en desamar, car

en desamar no pot aver conpliment per so car es conpost

de les sues dessemblanses.

126. Desamar es sobject' damar adones con lenteni-

ment trau de les sues dessemblanses les sues semblanses

per so que pusca amar c en aquel amar sia ^ son repòs c

son conpliment; mas adones con 1 enteniment fa sobject

amar de desamar, adones corromp la sua fi e manera ^

damar e no troba sobject en qui pusca repozar. E per

asò, fil, daquesta corupció te garda aitan'^com pusques,

car en ela son pervertides de be en mal les volentats dels

demonis e dels homens irats qui abstinència ne paciència

no volen^ aver, car buits son de la natura de amar.

I. A, 8op sopject.— 2. M, stat.— 3. A. fa sobiect damar c ('o a borró-

ta) desamar ... e manera illegible.—4. BP, te tantum inspicias.— 5. M,
et hominujn damnatorum ... non possunt.
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7. <X>e les preposicions de h .>

De h. I.

Jr ER so car en Deu bontat granea e eternitat poder, e

les altres sues dignitats, son .j.* cosa mateixa en nombre,

es ]a obra que Deus ha en sí mateix c en les creatures,

ab^ major vertut que neguna altra obra; car per raó de la

unitat que an les sues dignitats, no pot defalir la .j.* a

1 altra, axí com bonea que per raó de granea no pot eser

sobjectada a poquea, e axí com granea que per raó de

bonea no pot eser sobjectada a malea; e axí de les altres

dignitats que a Deu se pertaynen.

128. La obra que Deus ha en cieatura ha major ver-

tut que la obra que la creatura ha en sí mateixa e que la

vertut que la creatura ha en reebre influencia de Deu; e

per raó dasò son les obres miracoloses sobre cós de na-

tura en les creatures, e les creatures an major vertut en

Deu que en sí mateixes.

De h. m.

129. En los ens reyals ha major vertut que en los

ens fantàstics, car los ens fantàstics son accidents e cbres

dels ens reyals, e la lur fi està en secundaries obres, 2 e la

fi dels ens reyals està en la fi de les primàries entencions.

130. Segons que un ens reyal ha major vertut que

un altre, es la obra daquel en major vertut que daquel

altre; e per asò en Ics obres fantàstiques son revelats los

secrets c les nobilitats^ dels ens reyals.

De h. n.

131. Segons que vertut es major en un genre que

1. M, in.— 2. M, intentionibus.— 3. B, mobilitateb.
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en altre, es obra pus vertuosa en .j. gendre que en altre;

e per asò les obres son pus nobles e ab^ major vertut en

les unes species que en les altres.

132. Aqueles species son majors sots les quals estan

pus vertuozes individuus; e per asò los uns individuus an

major obra c pus nobla que los altres.

De h. O.

133. Segons que los uns movimens son majors e pus

nobles que los altres, han les unes obres majors vertuts^

que les altres; e per asò en la majoritat e vertut del mo-

viment es multiplicada la majoritat e vertut de la obra. E
per asò, fil, si tu vols aver conexensa de major obra, sapies

aver conexensa de major vertut, de la qual auràs cone-

xensa ab major moviment, lo qual major moviment poràs

conèxer si saps conèxer la major fi daquel.

134. Per so car moviment ha major vertut en los

agens que en los paciens, son les obres ab major vertut

de part los agens que de part los paciens;^ e per asò na-

turalment an los homens major** apetit que les fcmbres, c

la ànima quel cors, e la caramida quel ferre.

Be h. p.

135. Aquela unitat que ha en sí matexa esencial plu-

ralitat, ha major vertut que aquela que ha en sí mateixa

accidental pluralitat; e per asò les obres que son esencials

e substancials son pus nobles que les accidentals.

J36. Vertut no pot eser en majoritat sens pluralitat,

car sens pluralitat neguna vertut no puria eser activa ni

passiva, ni aver en sí mateixa neguna obra ni negun sob-

ject ni object; e per assò pluralitat naturalment es desi-

rable.

1. M, in.— 2. L, majorem vírtutem.— 3. A. [son Ics obres ... los pa-

ciens] aí marge inferior.— 4. A, mager passim d'aci en avant, correspo-

nent a magerment, forma usada sovint en tota t'obra.
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Be h. q.

137. Per so car vertut es major en les obres naturals

que arteficials, an los ens abstractus naturals pus vertuoses

concrets que los arteficials.

138. En los concrets majors c pus vertuoses aparen

les majors esencies c les pus vertuoses, e per aquel apa-

reiximent aparen les majors obres e les pus vertuoses; c

per asò son los homcns illuminats a eleger milors obrcsJ

De h. r.

139. Intensa vertut es significada en obra intensa, e

major intensitat significa major obra e vertut; e per asò

intensitat es mirail en lo qual simplicitat es significada.

140. Enaxí com vertut ha major obra en extensitat

que en intensitat per raó de composició, enaxí vertut ha

major obra en intensitat per raó de simplicitat que per

raó de composició; e per asò vertut naturalment requer

obra intensa e extensa per so que ab majoritat aya con-

cordansa.

De h. S.

141. Les virtuts acquisides son semblanses de les

virtuts naturals que son de la esencia de la substància,

les quals trameten aquelles semblanses defora la substàn-

cia per so que aqueles sien enteses^ e amades, <(e]> aytant

com aqueles semblanses trameten ab major vertut, aitant

son més amades c enteses.

142. Los vicis son de les dessemblanses^ de les vir-

tuts dedins e deforcs la substància; c per asò en les ma-

jors dcssemblanses son, per contrari,'* significades les

majors semblanses de vertuts en les majors obres.

I. M. ad meliorem operationem eligendam.— t. M, per ipsas sint

intellectae (A, esteses).— 3. A, majors tatxat de les [dejsemblanses.

—

4. P, per oppositum : B, per operationem (opositionem?).
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De h. U.

143. Si es generació que sia sens corupció, es aquela

generació en major vertut que la generació que es ab'

corupció; e asò es per so car les obres incoruntpables an

major vertut que les corumpables.

144. En major corupció de vertut es significada ma-

jor generació de vertut; e per asò en les majors obres

males son significades les majors obres bones.

8. <De les preposicions de i.>

De i. I.

CéH Deu no ha falsetat injuria ni desegaltat; e per asò

cove que Deu sia luyn a falsetat ab veritat, e a injuria

ab justicia, e a desegaltat ab egaltat; e aquela luynedat es

iniinida.

146. Enfre Deu e creatura no pot cscr egaltat, com

sia so que Deus sia infinit e creatura sia finida;^ enperò,

segons veritat e justicia, alcuna concordansa hi cove eser

per so que ab ela^ creatura pusca eser luyn a contrarietat

de justicia e de veritat.

De i. m.

147. Veritat e justicia an major egaltat en los ens

reyals que en los fantàstics; e per asò en les secundaries^

entencions no pot eser tanta de veritat justicia e egaltat,

com en les primeres.

148. Aitant com 1 enteniment egala son^ entendre ve-

ritat e justicia, aitant es proporcionat a entendre les veri-

tats de les cozes; e per asò los homens qui son vertaders

e justs, son pus subtils que Is homens falses e injuriozes.

I. A, en.— 2. A, infinida (In- futüuat). — ^ BP, cum ipso.— 4. A,

afegeix raon» tatxat.— 5. BP, in »uo : M, cum tuo.

Amativa-SO*
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De i. n.

149. En la egaltat que justícia produu de bonea gra-

nea duració, e les altres, en judici,' produu veritat egaltat

de bonea granea duració, e les altres, en verificar; e per

asò aquela producció es gendre en lo qual estan los gen-

dres e les species proporcionats.

150. Egaltat de veritat^ e de justicia es gendre de la

proporció que està enfrc los uns individus e los altres; e

per asò egaltat e proporció an concordansa.

De i. o.

151. Egualtat es sobject en lo qual justicia mou mol-

tes cozes a veritat, e asò mateix fa veritat que es en

aquel sobject, mou moltes cozes^ a justicia; e aitant com
aquels movimens son majors e milors, son veritat e justi-

cia pus luyn a desegaltat injuria e falsetat.

152. Enaxí com justicia es ab veritat movable, enaxí

veritat es movable ab justicia; e per assò los homens pe^

quadors mouen ab injuria falsetat e ab falsetat injuria.

De i. p.

'53' Justicia e veritat son egals en unitat e en plu-

ralitat, car en axis pertayn unitat a la .j.^ com a 1 altra;

e enaxí com se cove en veritat .j. essencial verificatiu, .j.

altre esencial verificable, .j. altre esencial verificar, enaxí

se cove en justicia .j. esencial justiffícatiu, un altre justiffi-

cable, .j. altre justificar; e enaxí <com> se cove en ve-

ritat pluralitat e egaltat dels seus .iij. esencials concrets,

enaxí se cove en justicia pluralitat e egaltat dels seus

esencials concrets que dits avem; e per asò veritat e

justicia ab egaltat son conservades e ab desegaltat corum>

pudes.**

I. M, in judicaré.—1. A, de vcrtut.— 3. M, quae in illo subjecto

movet (BP. mouet enim) multa.—4. BP. corrumpitur.
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154. Sens pluralitat no pogra eser egaltat de justícia

e de veritat, e sens unitat no pogra eser pluralitat en

egaltat I de justicia e de veritat; e per asò se cove que sia

en justícia e en veritat egaltat d unitat c de pluralitat se-

gons cós de natura, e quels homens ajen aitanta d amor a

justicia com a veritat.

T>e i. q.

155. Veritat e justicia son ens abstractus, e la lur

egaltat està en lurs ens concrets, e con son desegals es la

lur desegaltat dels ens concrets;2c per asò veritat e inju-

ria poden eser contraris, c falsetat e justicia.

156. Aitant com los ens concrets de veritat son en

major egaltat, aitant justicia ha major sobject en veritat; e

per asò justicia pot eser multiplicada en la extensitat de

veritat.

De i. r.

157. Enaxí com en veritat està intensa egaltat de vc-

rificatiu verificable verificar, enaxí en justicia està intensa

egaltat de justificatiu justificable justificar; e per asò en lo

mesclament daquels estan cozes simples e compostes.

158. Veritat e justicia s estenen en egaltat c rcstre-

ynense en desegaltat; e per asò en lur esteniment son co-

negudes e en lur restreyniment son coneguts lurs contraris.

De i. s.

I 59. Veritat es vestida de justicia e justicia de veri-

tat, e per asò aqueles vestedures son egalment meitada-

des^ de semblanses; e per asò veritat e justicia son amigues.

160. Falsetat e injuria son dessemblanses de veritat

e de justicia, e la egaltat de falsetat e de injuria es des-

I. BP, non posset esse equalitas : M, traducció Itiure i concisa de tot

el membre ometent també pluralitat en.— 2. A, repeteix c con son desegals

tatxat — 3. P, bipartita : B. dipertira : M, mensurata.
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semblansa de la egaltat de veritat e de justícia; e per asò

los jutges poden aver conexensa, en los judicis que donen,

ab les sembianses e les dessemblanses que dites avem.

De i. u.

i6i. Egaltat de justificatiu justificable justificar es

sobject en lo qual egaltat de verificatiu verificable verificar

es engenrada, e proporció es aquela vianda de la qual

aquela egaltat pren nudriment; e per asò enfre egaltat e

proporció ha semblansa.

162. Desegaltat de veritat e de justícia en qui no sia

proporció, es sobject en lo qual veritat e justícia son co-

rumpudes; e per asò desegaltat de justícia e de veritat es

molt perílosa.

9. <X>e les preposicions de k.

I

Segons la ,ixJ* reglct)

T>e k. I.

v3i en glòria de Deu fos minoritat, no pogra eser orde

en les sues dignitats, car minoritat ha concordansa ab

poquea, que es contraria de granea, e es contra lorde de

egaltat; e per asò en la glòria de Deu ha orde comun e

propri: comun en so que totes les dignitats de Deu son

.j.* mateixa esencía e .j.* cosa matexa en nombre; ha en

Deu orde propri segons que cascuna de les sues dignitats

es raó reyal, axí com Deus qui es bo per raó de bonea, e

gran per raó de granea, e eternal per raó de eternitat,

e entenent per raó de saviea, e amant per raó de volen-

tat, e axí dels altres; e per asò es gloriós sens minoritat.

164. Deus ha ordenades totes creatures a sí mateix

conèxer e amar, servir honrar obeir e tembre, e aquest

orde es comun e propri; comun es en quant totes creatures
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corporals son creades a servir home, e home es creat a

servir Deu; propria ordenació, axí com àngel e home qui

an propria ordenació segons' entendre e amar Deu e a él

servir de totes lurs forses, e a la sua glòria venir, e amar

plus les glòries majors que minors.

Be k. m.

165. En los ens reyals està orde natural, en lo qual

natura ha delectació e ha apetit a conservar aquel orde

ab concordansa de coses comunes e specíals, per so que^

ab majoritat aja concordansa.

166. En los ens fantàstics està orde comun e propri,

en lo qual orde an delectació les potencies reyals que

aquels ens fantàstics multipliquen de lurs semblans^s e de

les semblanses^ dels objects: lorde comun es en quant

cascuna potencia es comuna a pendre molts objects; es-

pecial^es en quant la potencia pren special semblansa, e

aquestes semblanses fantàstiques son pus prop a minoritat

que Is ens reyals; e per asò es gran meraveilla dels homens

pequadors qui an major delectació en los ens^ minors que

majors.

T>e k. n.

167. En luman enteniment ha^ ordenació general c

special, en la qual la natura daquela ha delectació, e se-

gons estint^ natural sí mateix luyna a minoritat aitan com

pot; e per asò multiplica species dels ens reyals ab lo seu

general entellectiu e lo seu^ general entelligible, los quals

son de la sua esencia, e en aquela general entelligibilitat

entén les entelligibilitats specials que no son de la sua

essència.^

I. M, ad.— 2. B, et spiritualium et (et en lloc de ut passim).—^. P,

no tradueix multipliquen ni c de les semblanses.— 4. M, specialis et

proprius. — 5 B, in enribus realibus.—6. A. [ha] xohretcril.— j. B, jus-

ticiam.— 8. L, in suo.— 9. A, [esencia c en aquela ... la sua esencia] al

marge superior.
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168. Cascun àngel es ordenat sots raó de sa propria

espècia e lo seu orde es' segons que an major glòria o

menor; e car son incorumpables, no estan lurs species de-

jús genrc, enperò tots participen en semblans species en

quant son de natura special.^

Be k. O.

169. En moviment està^ comun e propri, e està en

potencia en les cozes comunes e ix en propri moviment

con ve en actu; e per so sens orde comun e propri no

pot eser moviment en les coses naturals, ni en les vertuts

guaaynades atretal, ab les quals hom va a glòria e ama

plus los bens majors que minors.

170. En moviment comun pot eser major delectació

que en moviment propri, * en quant en moviment comun

pot eser major ordenació que en moviment propri; e per

asò naturalment pública utilitat ha ab karitat major con-

cordansa que utilitat specífíca.^

Be k. p.

171. En unitat no puria eser glòria sens ordenació

de coses comunes e propries, e comunitat e proprietat no

poden eser sens pluralitat; e per asò cove que en unitat

sia pluralitat per so que unitat ab pluralitat pusca aver

glòria ab delectació en orde de uniíicatiu unifícable unifi-

car, sens lo qual orde unitat no puria eser <luyn> a mi-

noritat.6

172. En pluralitat no puria eser glòria sens ordena-

ció, c car ordenació no puria eser sens comunitat e pro-

prietat, cove quen pluralitat sia ordenació de coses co-

munes e propries, e en aquela comunitat^ pluralitat aja ab

i. A, es maior (raaior tatxat) —2. L. spirituali.— 3. M, est ordo.

—

4. A, [propri] : BP, salten a l'aítre mot propri.— 5. M, paríicularis.

—

ó. A, eser a minoritat corregit maioritat.— 7. A, e en aquela vnitat ; h,

et <)uod in (M, in illa) comunitare.

I
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unitat concordansa e unitat aja en la propria ordenació

ab pluralitat concordansa; e per asò unitat e pluralitat an

delectació e son luyn a minoritat en ordenació de cozes

propries e comunes.

Be k. q.

173. En los ens abstractus son ordenacions comunes

d on devalen les ordenacions propries sustentades en los

concrets; e per assò los concrets an delectació en les or-

denacions comunes, e per aquela ordenació estan luyn a

minoritat poquea e contrarietat.

174. En la ordenació dels concrets apar^ la esencia

de glòria e de minoritat,^ e en la ordenació de un abs-

tractu ab altre apar la ordenació dels concrets; e per assó

les unes ordenacions signifiquen^ les altres.

T>e k. r.

175. Glòria de esenciaH glorificatiu glorificable glo-

rificar es pus intensa que glòria de bonificatiu bonificable

bonificar, e asò es per so car en les creatures glòria bo-

nea^no son .j.* cosa mateixa; e per asò ordenada glòria

es major en sí mateixa que en bonea, e bonea ha major

orde en sí mateixa que en glòria;^ mas car en Deu bonea

c glòria son .j." cosa matexa, ha aitàn gran orde la glò-

ria de Deu per raó de bondat com per raó de sí matexa,

e bontat atretal, e enaxí de les altres dignitats de Deu.

176. De extensa glòria se segueix extensa ordena-

ció, e de poqua ordenació nos segueix intensa glòria ne

extensa; e per asò los homens com posen contrarietat en

la extensa ordenació de les coses propries e comunes,

adones procuren pena e desordenansa e son contra per-

sones comunes e particulars.

1. A, par.— 2. M, et majoritatis.— 3. L, significant et demons-
trant.— 4. BP, glòria essentialis : M, essentialis glòria.— 5. L, et boni-

tas.—6. P, quam glòria.

h
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De k. S.

177. Les ordenacions que son fores la substància son

semblanses de les ordenacions que son dedins la substàn-

cia; e per asò en la ordenació que es defora la substància

sadeliten los homens, e en lo contrari daqueles an tris-

ticia, e ab minoritat concordansa.

178. Desordenació es enaxí dessemblansa de ordena-

ció» com es pena de glòria; e per asò los homens reli-

gioses, per so que hajen major glòria que altres, an major

ordenament que altres homens: assò fan^ ab major sem-

blansa de cozes comunes.

De k. U.

179. Gloriejar sens ordenar^ no puria eser de glori-

ficatiu glorificabie glorificar, axí com desordenar, qui no

puria eser sens majorificar minor e minorificar major; e

per asò los homens que no ordenen cozes propries c co-

munes engenren desordenansa.^

180. Qui coromp ordenació de cozes propries e co-

munes, coromp ordenació de gloriejar e engenra minorifi-

car d amar e d entendre.

( Dit avem de k. segons la .ix.» regla. Ara cove a

dir de k. segons la .x.* regla.

]]

^Segons la .x.^ reglay

De k. L

L•Ieus ab granea de la sua bontat ha gran glòria ordenada

en sí matex, e car aquel orde es en infinida"* cxtensitat

de bontat e de glòria, no pot eser en aquel orde pena ni

I
I. L, quam ceteri (M, alií) homines et hoc faciunt (A. [fan]. — 1. M,

concordaré.— 3. A, desordenanansa.— 4. B, existit infinita.
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minoritat; e per asò es aqucl orde de boniíicatiu bonifica-

ble bonificar e de glorificatiu glorificable glorificar, e està

en comunitat de esencia e de specials proprietats.

182. Enaxí com Deus creà les creatures ab son vo-

ler, creà aqueles ab sa bontat granea glòria poder e veri-

tat, ' e ab les sues altres dignitats; e per asò ha Deus les

creatures ordenades segons lorde de les sues dignitats c

segons lorde que les creatures del poden reebre.

De k. m.

183. En los éssers^ reyals està orde comun e especial,

e ab lorde comun es conservat 1 especial e 1 especial ab lo

comun, axí com bontat que es comensament comun con

deia sien ordenats los bens specials e propris; e per asò

glòria ha delectació ab ordenació de bontat specificada

en lo seu propri bonificatiu bonifícable bonificar, e bontat

ha gloriejament^ ab ordenació de glorificatiu glorificable

glorificar, estant aquel orde en sí mateixa. '^

184. Home entén ab son enteniment, e ama ab sa

volentat, e es bo ab sa bontat e gran ab sa granea, e igno-

ra ab son enteniment, e desama ab sa volentat, e es mal

ab sa malea e poc ab sa poquea; e per asò es ordenat o

desordenat ab sí mateix e ab los comensamens de que es

ajustat, e ab ordenació ha glòria e ab desordenació pena.

De k. n.

185. Luman enteniment ab bontat general entén les

bonees specials, e ab les bonees specials entén les bonees

individuades, e assò matex fa ab altres comensamens de

que es ajustat; e per asò multiplica 1 enteniment genres ^ab

los quals entén les species^que sots aquels genres estan

ordenades, e ab aqueles ateyn los ens reyals, e ab aquel

ateyniment ha àbit de sciencia e delectació.

I. M, et virturc.— 2. L, in entibus — 3. L, gloriam.

—

4. M, in se ip-

»o.— 5. A, [lentenimen genres].— 6. BP, genera cum intelligit species.
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186. Lenteniment ab .j.* specia ateyn altra specia, e

ab I orde de .j.» specia ateyn I orde de altra;' e per assò ha

ordenada delectació en entendre, 2 c con no entén, <ha>

ab ignorància desordenada passió.

Be k O.

187. Gloriatiu ab gloriable mou gloriar, e ab gloriar

mou gloriable; e per assò en moviment ha propri e comun

ordenament ab lo qual 3 glòria ha comun glorieyament, e

gloriatiu ha propri orde en gloriar; e asò mateix de glo-

riable e de gloriar, en quant gloriar es propriament de

glorificatiu e de glorificable.*

188. Ab ordenació del object se mou la potencia a

ordenar, enaxí com <ab^ bondat del object se mou a bo-

nificar; e per asò la potencia ab glòria se mou a gloriar, e

ab lo contrari se mou a passió e a desordenació de glòria

e de bontat.

De k. p.

189. Luman enteniment entén ab sa unitat les al-

tres unitats, e ab la unitat de son enteiligible entén les

altres entelligibilitats, e asò mateix de son entendre; e per

assò ha glòria e delectació con entén en unitat unificatiu

unificable unificar, e ha orde en son entendre propri c

comun.

190. Lenteniment,^ ab pluralitat de unificatiu unifi-

cable unificar, Renten pluralitat de amatiu amable amar,

de glorificatiu^ glorificable glorificar, e assò converteix en

quant entén pluralitat de glorificatiu glorificable glorificar,

pluralitat de unificatiu unificable unificar^;^ e per asò està

en aquest convertiment ordenat en comunitat e en specia-

litat de unitat e de pluralitat.

1. A, [ijakre.— 2. L, in (P, sense in) intelligendo proprium et com-
raune.— 3. BP, in quo.

—

4. BP. de gloriatiuo et gloriabili.— 5. A^ afe-

geix entén per salvar la llacuna següent.— 6. gloriatiu etc.—7. De L.
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De k. q.

191. Ab los ens abstractus entén lenteniment los ens

concrets, e ab los concrets los abstractus, e asò per so cor

los uns no poden eser sens los altres; e per asò ha len-

teniment delectació e ordenació ab son entendre e ab los

objects que pren.

192. Glòria de concrets es ab unitat de esencia, e ab

distincció daquels, e ab la ordenació que an en sí mateixs;!

e per asò està ordenació propria e comuna en unitat de

nombre e en proprietat de dos propria a dos^ en comuni-

tat de tres; e per asò en nombre d un, dos, tres, no pot

eser vacuitat de propri orde e comun.

De k. r.

193. Ab intensa glòria ^ de gloriatiu gloriable gloriar

està glòria esteza en tots tres ordenadament * propriament

e comuna: propriament, en quant negun daquels tres no es

I altre; comunament, en quant tots tres son de .j*. mateixa^

glòria; e per asò intensitat està ab extensitat e extensitat

ab intensitat.

194. Ab bontat granea duració poder, e les altres,

està extensitat de glòria ordenada en les comunes^ de

cascun e en les proprietats daquels comensamens, axí com

ab extensitat^ de bonea en granea e de granea en bonea,

en qui està glòria esteza en bo gran gloriós; e per assò en

aquela^ extensitat ha glòria propria e comuna.

De k. 8.

195. Ab semblansa de bonea granea, e les altres, an

los homens glòria en mcnbrar, c ah les dessemblanses

an pena; e per asò los homens ab semblanses son ordenats

I. A, mateix.— 1. A, [propria a dos].— 3. P, manca glòria.—4. BP,
seriatim— 5. BP. sunt unamct : M, sunt una eadem — 6. L. in comunita»

tibus.—7. BP, et cum extcnsítate. — 8. B, in alia.
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a menbrar, e si desamen les semblanses' son desordenats a

entendre.

196. Ab .j. loc menbren los hornens los altres locs,

c ab les circumferències daquels locs menbren los homens

qui^en aquels locs estaven, e les paraules que deyen, e les

obres que feyen; e per asò pot hom ordenar ab son men-

brar son entendre e ab son entendre son menbrar, e ab

son menbrar e entendre son amar. ^

Be k. U.

197. Ab ordenació es feta generació e ab desorde-

nació es feta corupció; e per asò an los homens plaer ab

generació e pena ab corupció.

198. Ab minoritat de ordenació es corumpuda de-

lectació, e ab majoritat damar sengenra'* majoritat den-

tcndrc e de menbrar, e asos converteix; e per asò corup-

ció damar cngenra ignorància e ubiidament, c ignorància

engenra desamar e ublidar, e ubiidar engenra corupció

damar e d entendre la glòria de Deu.

1^

I. A, dessemblanses (serà e si amen les dessemblanses?).

—

i. M, re-

co! unt ea quae.— 3. L, potest disponcrc suum arnaré.—4. A, engcnre et

tic in secfuenfibus.
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De la .iiij." disHncció

QUESTA distincció es dcpartida en .ix. parts, les

quals son b. C. d. 6. f. g. h. i. k.; e cascuna

)^ es departida en .ix. parts: la primera es de b. I.,

segona de b. ITI., c enaxí tro a la cambra de b. U,

2. De les qüestions que son sots b. I.,* la primera

respon a la primera preposició que es en la tersa distinc-

ció sots b. I., e la segona qüestió respon al segon pala-

grafi conseqüent estant sots aquela mateixa rúbiqua, e axí

per orde de les altres; e la solució de les qüestions es

significada en la tersa distincció, reebent los significats de

les preposicions; e asò mateix en la segona figura, formant

les cambres e reebent los significats de les letres. E si

tu, fil, no saps formar la solució ni entendre, recurri a la

tersa distincció als locs quet seran significats con formaràs

la cambra en la segona figura, axí com la cambra 2 de

b. I. C. m. quit tramet a la rúbiqua de b. i. e a la rú-

biqua de b. m. e a la rúbiqua de C. I. e a la rúbiqua

de C. m.; e en aquestes .iiij. rúbiques que son en la

tersa distincció, poràs atrobar^ .iiij. rahons ab les quals

poràs soure la qüestió que conten en sí los termens qui ab

la cambra damunt dita se covenen.

3. Car nos abreujadament tractam aquest Arbre, per

asò, fil, no solvem, segons letra, totes"* les qüestions, mas

tan solament en cascuna de les .ix. parts ,).^ qüestió; e

1. L, sub b. (sense I.)
— 2. L, in camera.— 3. A, atrobarar.— 4. A,

totes segons letra.
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asò fem per so que signifiquem la pràtica d aquesta scien-

cia en la qüestió; e la theòrica està en los significats de les

cambres.

4. Sapies, fil, que segons la pràtica que nos darem,

en esta sciencia, de les qüestions que sourem, poràs soure

les altres qüestions peregrines ab que sapies seguir lo

procés d esta art, mesclant los uns comensamens en Mos

altres; e asò mateix de les regles e de les flors de 1 arbre,

e2 concordant lurs diffinicions affirmant o negant.

5. En cascuna part sapies, fil, uzar de les regles, e

per asò nos fem la primera part de qüestions segons la

primera regla, e en la segona part fem qüestions segons la

segona regla, e enaxí per orde de les altres; e sapies que

en les species de les regles son significades les solucions

de les qüestions, e majorment ab les diffinicions dels co-

mensamens de les flors daquest arbre, concordant les dif-

finicions ab les species de les regles, affirmant o negant;

e sapies, fil, quen asò està tota la pràtica d esta sciencia.

1 . De la primera parP que es de b. , e primera^

ment

De b. I.

^^UESTJÓ. Es demanat si la divina bontat e eternitat han

tan gran poder com ia divina saviea e volentat. Solució

b. I. e. p.

Si en Deu bonea e eternitat no avien tan gran poder

com han saviea e volentat, no serien .j.* cosa mateixa en

nombre bonea e eternitat ab la saviea e volentat, e se-

ria destruïda la unitat en pluralitat de molies"* esencies

distinctes les unes de les altres, e serien saviea e volen-

tat per la primera entenció, e bonea e eternitat per la se-

I. M, cum.— 2. A, e (serà en?) : BP ^t : M, manca. — ^• L, de que-

stjonibus prime regule.—4. L, no tradueix moltes.
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gona; d on se seguiria mal comensament en contrarietat

de potencia e dobject, la qual cosa es imposíbol: per la

qual impossibilitat es significat quel poder de Deu es

aitan gran en bonea e en eternitat, com en saviea e en vo-

lentat.

2. Qüestió. Es demanat si Deus ama lo mon ab ma-

jor granea de bontat duració poder saviea volentat vertut

veritat e glòria concordansa e fi. Solució b. I. 9. S.

3. Qüestió. Es demanat si neguna obra pot eser bona

sens differencia. Solució b. I. e. n.

4. Qüestió. Es demanat si son creatures les species

de les quals luman enteniment forma son fantàstic enten-

dre. Solució b. L e. m.

Be b. m.

5. Qüestió. Es demanat si 1 enteniment multiplica les

species fantàstiques, o si lo seu object multiplica aqueles.

Solució b. m. en.
6. Qüestió. Es demanat si la humana volentat mul-

tiplica species en son amar. Solució b. m. g. n.

7. Qüestió, Es demanat sil mirayl multiplica sem-

blanses de son oppòsit qui li està denant, o sil oppòsit

multiplica aqueles en él. Solució b. m. e. O.

8. ^Qüestió. Es demanat: qual es pus propri sobject

a les species fantàstiques, o potencia o object? Solució

b. m. c. oJ>2

De b. n.

9. Qüestió. Es demanat sil enteniment, con enserca

bon object, comensa enans a bonea general que a especí-

fica. ^ Solució b. n. e. q.

10. Qüestió. Es demanat si bonea special es de la

esencia de bonea general. Solució b. n. d. U.

I. P, e.? O. : M. e. S. — 2. De L. — 3. L, in bonitate generali quam
(M, quam in) specifica.

I
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11. Qüestió. Es demanat si differencia declara pus

fortment lobject a la potencia ab concordansa que ab con-

trarietat. Solució b. n. c. mJ
12. Qüestió. Es demanat si en la forma que està en

potencia ha neguna^ entitat de bontat e de differencia.

Solució b. n. d. O.

De b. O.

13. Qüestió. Es demanat si bonea e differencia an

major concordansa, en moviment, ab potencia que ab ob-

ject. Solució b. o. e. r.

14. Qüestió. Es demanat si creatura fo enans en po-

tencia que en actu. Solució b. O. ©. m.
15. Qüestió. Es demanat si moviment ^ es de la csencia

del motiu e del movable. Solució b. O. d. S.

16. Queítió. Es demanat si moviment es part substan-

cial de la substància. Solució b. O. h. r.

De b. p.

17. Qüestió. <^Es demanat]> si en unitat pot eser plu-

ralitat que sia de la sua esencia. Solució b. p. h. C|.

1$. Qüestió. Es demanat si Deus puria fer que dos

homens fossen tan semblans que en éls no fos neguna des-

semblansa. Solució b. p. f . S.

19. Qüestió. Es demanat si en Deu poden escr moltes

cozes que sien de la sua esencia. Solució b. p. k. q.

20. Qüestió. Es demanat si unitat pot eser bona sens

differencia. Solució b. p. e. q.

De b. q.

2J. Qüestió. Es demanat si en Deu ha concordansa.

Solució b. q. i. S.

1. M, e. m.—a.P, est in aliqua.— 3. BP, utrum motus (fins aquí en

Hoc de la partícula interrogativa utrum posen sempre si) : A, després de

mouimen afegeix que tatxat.
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12. Qüestió, Es demanat si una bonificabilitat està en

potencia en altra bonificabilitat. Solució b. q. e. U.

23. Qüestió. Es demanat si cffatus, vj.*" sèn, es de la

potencia sencitiva. Solució b. q.' i. S.

24. Qüestió. Es demanat si bonea puria escr plena

sens differencia. Solució b. q. k p.

De b. r.

25. Qüestió. Es demanat si en Deu ha egaltat. Solu-

ció b. r. i.2s.

26. Qüestió. Es demanat si en ^ differencia està bonea

en potencia. Solució b. r. h. n.

27. Queslió. Es demanat si enfre )a potencia cl objcct

ha tan intensa bontat com differencia. Solució h.T, C. S.

28. Queslió. Es demanat si differencia es sobject de

extensa bontat. Solució b. r. h. q.

Be b. S.

29. Qüestió, Es demanat si la potencia, con trau les

species del object, si les trau ab concordansa o ab contra-

rietat. Solució b. s, e. m.
30. Qüestió. Es demanat si "^^ differencia declara tan

fortment les species que estan en potencia per raó de bon-

tat com per raó de sí mateixa. Solució b. S. ©. n.

31. Qüestió. Es demanat si de differencia e bontat pot

néixer contrarietat. Solució b. S. d. U.

32. Qüestió. Es demanat si Deus ama tant la sua des-

semblansa com la sua semblansa. Solució b. S.. C. n.^

Be b. U.

33. Qüestió. Es demanat si la potencia pot engenrar

son object de sí mateixa. Solució b. U. 6. S.

1. A, b. [q.].— 2. A, q. corregida 1. — 3. A, [en]. — 4- A, Es demà-

nat tatxat posteriorment, sembla, aquí i a tes qüestions que segueixen fins a

ta 36; [si].— 5 M, C. V.

Amativa-SI-
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34. Qüestió, Es demanat si bonea e differencia an tan

gvanpoder en actu com en potencia. Solució ò. u. g. O.

35. Queslió. Es demanat si en generació e en corup-

ció differencia es pus general comensament que bontat.

Solució b. u. e. r.

36. Qüestió. Es demanat si en generació està corupció

en potencia. Solució b. U. k. O

2. <^De les qüestions de C.y

De C. I.

^^UESTió. Es demanat: què es Deus? Solució c. I. d. r.

Deus es aque] ens en qui infínida extensitat simple,

sens neguna composició e contrarietat, es .j.* coza mateixa

ab eternitat; e Deus es aquel ens qui es més recolible que

negun altre, e qui ab potencia ha major concordansa e in-

tensitat que negun altre object.

38. Qüestió. Es demanat: què es gran concordansa de

Deu e de creatura? Solució C. I. e. p.

De c m.

39. Qüestió. Es demanat: què es object en human en-

teniment? Solució cm, d. S.

40. Qüestió. Es demanat: què es potencia en object?

Solució cm. h. S.

De c n.

41. Qüestió. Es demanat: què es concordansa en gcn-

res e en species? Solució C n. k. O.

42. Qüestió. Es demanat: què es mijà en species e en

individuus?' Solució C n. f. S.

A, e endiuiduus.
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De C. O.

43. Qüestió. Es demanat: què es la ànima de la quin-

ta escncia? Solució C. O. h. f.

44. Qüestió. Es demanat: què es mobilitat en abstrac-^

tu? Solució c. O. k. q.

De C. p.

45. Qüestió. Es demanat: què es compliment de uni-

tat? Solució c. p. e. q.

4Ò. Qüestió. Es demanat: què es distancia de poten-

cia e de object? Solució C. p. d. S.

De c. q.

47. Qweò'Wó. Es demanat: què es home? S.*C,C\. h.n.

48. Qüestió. Es demanat: què es ànima racional?

Solució C. q. d. m.

De c. r.

49. Qüestió. Es demanat: què es extensitat de subs-

tància spiritual? Solució C. r. h. q.

50. Qüestió. Es demanat: què es àbit de sciencia?

So/mck5 c. r. d. m.

De c. S.

5 1 . Qüestió. Es demanat: què es corupció de poten-

cia e d object? Solució C. 8. d. U.

52. Qüestió. Es demanat: què es medicina de men-

brar? Solució C. S d. I.

De C. U.

53. Qüestió. Es demanat: què es eviternitat? Solució

C. U. d. 8.

54. Qüestió. Es demanat: què es Icyaítat? Solució

c. u. i. k.
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3. <De les qüestions de Ó.

Be d. I.>

^JuESTió. Es demanat: la obra que Deus ha en sí mateix,

de que es? Solució d. I. b. q.

Sapies, fil, que la obra que Deus ha en sí mateix es

de la sua mateixa bontat granea eternitat poder saviea e

volcntat, en la qual differencia declara escncials concrets,

axí com en la saviea, en que ha obra de entellectiu entel-

li^ible e entendre, e en la volentat de amatiu amable c

amar, e differencia declara aquels declarats deia sots raó'

de bontat bonificats de la sua esencia; e en axí de les

altres dignitats que a Deu se pertaynen, en axí que enten-

dre es bonificat de bontat e magnificat de granea, 2 e en

axí dels altres.

56. Qüestió. Es demanat: de que Deus satisfà a gran

concordansa de sí mateix e de creatura? Solució d. I.

h. s.

Be d. m.

57. Qüestió. Es demanat: memòria de que es? Solu-

ció d. m. e. q.^

58. Qüestió. Es demanat: menbrar de que es? Solu-

ció ú, XTi. b. I.

Be d. n.

59. Qüestió. Es demanat: contrarietat de que dura?'*

Solució d. n. f. S.

60. Qüestió Es demanat: gcnrcs e species de que son?

Solució d. n. e. m.

1. BP, declarat illa declarata ab ipsa sub ratione : M, declarat illa

sub ratione.— 2. A, es bonificar de bontat e magnificar de granea.

—

3. BP, C. q.—4. BP. de quo est.
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Be d. o.

61. Qüestió. Es demanat: lo moviment que està enfre

potencia c actu, de que es? Solució d. O. b. S.

62. <(Es demanat>: lo moviment ab lo qual la memò-
ria mou la sencitiva a carnals delits, de que es? Solució

d. o. c. m
De d. p.

63. Qüestió. Es demanat: unitat, de que es plena?

Solució d. p. e. q. '

64. Qüestió. Es demanat: de que es lo compliment de

pluralitat? Solució d. p. C. q.

Be d. q.

65. Qüestió. Es demanat: ignorància, de que es? So-

lució d. q. k. s.

66. <^Queslió. Es demanat: visibilitat, de que es? So-

lució d. q. c. m 2

Be d. r.>3

67. Qüestió. Es demanat: les cozes elementades, de

que son? Solució d. r.'* e. m.^
68. Qüestió. Es demanat: la ymagenació con sestén^

en ymagcnar gran object, aquela extensitat, de que es?

Solució d. r. c. m.

Be d. S.

69. Qüestió. Es demanat: la figura que I segel^leixa

en la cera, de que es? Solució d. S. h. m.
70. Qüestió. Es demanat: la influencia quels corsos

celestials influeixen en los corses terrenals, de que es?

Solució d. 8. h. O.

1. M, c. q.— 2. P. e. m.— 3. De L— 4- A, d. q.— 5. B.

C. m. — 6. A, con estén.- 7. A, cege).

I
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De d. U

71. Qüestió. Es demanat: Jcs Formes e les figures que

estan en potencia, de que son? Solució d. U. b. m.
72. Qüestió. Es demanat: corupció de que satisfà a

generació? Solució d. U. k. S.

4. <De les qüestions de e.y

Be e. L

V^ufiSTió. Es demanat: per que es Deus? Solució e. I.

b. m.
Es Deus per so car es bonea granea eternitat poder, 1 e

les altres sues dignitats; e es per so car en él bonea gra-

nea eternitat, e les altres, son .j*. cosa mateixa en nombre;

e es Deus per so car aitant es per raó de la obra que ha

en sí mateix, com es per raó de la sua esencia; e es Deus

per so car no ha comensament, e car es ens reyal no con-

fús, bo sens mal, e en él es primera entenció sens segona,

el seu poder ha aitant gran object^ com sí mateix.

74. Qüestió. <Es demanat)>: per que Deus ha creat un

segle e no molts? Solució e. I. i. S.

De e. m.

75. Qüestió. Es demanat: per que poder comensament

an pus de entitat en los ens reyals que en los entencio-

nals?^ Solució e. m. b. S.

76. Qüestió. Es demanat: per que los ens fantàstics

no poden retornar, con son corumputs, en aquel nombre

en lo quaHforen aportats de potencia en actu? Solució

e. m. b. U.5 '

I. P, no tradueix eternitat poder.— 2. A, aitant glòria obíect,

—

3. BP, in fantasticis.— 4. BP, in eundem (M, també in eundem) in,

quem : B*. supleix numerum després de eundem. — 5. B, b. fi.
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De e. n.

77. Qüestió. Es demanat: per que son genres e spe-

cies? Solució e. n. k. m.
78. Qüestió. Com specia e ymagenació sicn de natura

corporal, es demanat: per que no poden eser sentides?

Solució e. n. k. o.

De e. o.

79. Qüestió. Es demanat: per que moviment comensa

enans en la potencia activa que passiva? S.° e. O. C. S.

80. Qüestió. Es demanat: per que' moviment no pot

eser comensat de impossibilitat? Solució e. O. f. 8.

De e. p

81. Qüestió. Es demanat: per que comensament e en-

tcnció no poden eser sens unitat e sens pluralitat? Solu-

ció ep. h. O.

82. Qüestió. Es demanat: per que diffcrcncia c enten-

ció ompleixen^ la unitat de poder e de comensament?

KSolució e. p.>^

De e. q.

83. Qüestió. Es demanat: per que entenció es pus no-

ble comensament en les cozes concretes que abstractes?

Solució e. q. b. o.^

84. Qüestió. Es demanat: per que los ens concrets

viuen dels abstractus? Solució e. q. k. p.

De e. r.

85. Qüestió. Es demanat: per que 1 enteniment dupta

pus fortment en los objects composts que simples? Solu-

ció e. r. c. 8.

I. A, per[que].— 2. L, perficiunt.— 3. D« BP : M e. p., h. O.

—

4 M, e. q., k. p.

I
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86. QuetHó. Es demanat: per que falsetat es pus cs-

cur object que veritat? Solució Q. r. g. S.

De e. S.

87. Quesiió. Con 1 enteniment sia potencia spiritual,

es demanat: per que comensa enans en les cozes corporals

que sperituals? Solució e. S. f . I.

88. Es demanat: per que dessemblansa ha major con-

cordansa ab la segona entenció que ab la primera? Solu-

ció e. s. g. m.'

Be e. u.

89. Qüestió. Es demanat: per que entenció ha major

concordansa ab potencia activa que passiva? Solució e. U.

g I-

90. Qüestió. Es demanat: per que entenció ha major

poder en generació que en corupció? Solució e. U. g. i.

5. <J>e les qüestions de f .>

Be f. I.

^^UESTió. Es demanat: lo^ poder que la saviea de Deu

sap en eternitat, quant es? Solució f . I. g. r.

Lo poder que la saviea de Deu sap en eternitat es

aitan gran com lo poder que sab^ en sí mateixa, car la sua

grariea es aitant amada en eternar com en saber e en

amar; e per so cove quen eternitat sia aitan gran entenció

de eternar com d entendre* e d amar, sens la qual entenció

seria eternitat buida de granea e de entenció, car seria

per la segona entenció, e saviea e volentat serien per la

primera; e no seria en eternitat mijà ni fí propria, car la

sua fi seria qualitat apropriada e en sí no àuria negú con-

1. BP, Q. n.— 2. A, per que lo (per que borrós, polser està tatxat).—

3. L, Intcllígit.—4. A, com d entre.
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cret esencial, e seria destruïda la unitat que les dignitats

de Deu an en nombre; la qual destrucció es imposible.

92. Qüestió. Sotspozat que uns àngels sien majors que

altres, es demanat si poden eser majors que altres. > Solu-

ció f. \. h. m.

De f. m.

93. Qüestió. Es demanat de ens reyal, quant es major

que ens fantàstic. Solució f. m. h. S.

94. Qüestió. Es demanat si les species que I enteni-

ment multiplica, an quantitat. Solució f. m. k. S.

De f. n.

95. Qüestió. Es demanat: genre, quant es major que

.j*. de les species? 2 Solució f . n. g. S.

96. Qüestió. Es demanat si^specia pot aver major

quantitat que lo seu genre. Solució f. n. e. 8.

De f . o.

97. Qüestió. Es demanat si entendre ha* moviment e

quantitat. Solució f . O. b. S.

98. Qüestió. Es demanat si impossibilitat^ pot eser

sobject a quantitat e a moviment. Solució f. O. g. m.

De f. p.

99. Qüestió. Es demanat si en unitat pot eser plurali-

tat sens quantitat. Solució f. p. k. q.

100. Qüestió. Es demanat si pluralitat pot eser esen-

eia de quantitat. Solució f , p. b. q.

I. B, supposito quod quidam angeii 9unt maiorcs altcrus (alrerus

corregit alteri»? í puntuat potieriorment) si (P, tamt>é si) possunt essc

maiorcs quam alteri : M, supposito quod angeii sint : utrum alií possint

esse majorcs quam alii.~ a. L, suarum spcderum. — 3. EP, «i panim
p^rutrum, — 4. BP, utrum intclligere (daliu) sint : M, utrum in intclli-

gere sir — 5. M, possibilita».
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Be f. q.

101. Qüestió. Es demanat: per que quantitat se cove

mils ab les cozes concretes que ab les abstractes ? Solució

f. q. g. r.

102. Qüestió. Es demanat: en qual Bgura, so es a sa-

ber, quadrangular triangular o circular, es quantitat pus

fortment cntelligible e ymagenable?' Solució i. q. h. S.

De f . r.

103. Qüestió. Es demanat si 1 enteniment ha major pro-

porció ab quantitat intensa que extensa. S.° f r. 9. p.

104. Qüestió. Es demanat sil enteniment mesura ab la

sua quantitat los objects que pren, o si mesura sí matex ab

quantitat d aquels. Solució i. r. h. m.

De f S.

105. Qüestió. Es demanat si de quantitat spiritual e

de quantitat corporal pot eser composta .j.* quantitat.

Solució f. s. g. p.

106. Qüestió. Es demanat: ab qual quantitat^ mesura

luman enteniment los objects no ymagcnables?^ Solució

f. s. b. q.

De f. u.

107. Qüestió. Com la <(in]>telligibilitat dedins sia ma-

jor que la intelligibilitat de fores, es demanat: quant es

major la intelligibilitat dedins que la defores?** Solució

f. u. e. o.

1 08. Qüestió. Es demanat si en la substància del àn-

gel ha quantitat en longuea amplea e pregonea.^ Solució

f. U. C. S.

I M, ainàbilis.— a. P, manca aquest mot.— 3. B, obiecta mensurabi-

lia : P. obiecta ymaglnabiJia —4. BP, quantum est maior 1 res més.—
5. BP, in longirudine et profundítate. 1



Arbre de Filosofia 495

6. <De tes qüestions de g.>

De g. I.

V^UESTió. Es demanat: qual es la infinitat de Deu? So

lució. g. I, h. p.

La infinitat de Deu es aquela que compleix son amaif

en infinit amatiu e amable, e que compleix infinit amatiu

amable* en infinit amar; e asò mateix de vertut, e encara

de unitat e de pluralitat, estant infinitat^ en infinir unir de

infinitiu e infinible. En ^ aquesta infinitat es Deus infinit e

cumplit de totes aquelles cozes que a él se pertaynen.

] 10. Qüestió. Es demanat: qual es la major obra que

Deus pot aver en creatura e creatura en Deu ? Solució g I

.

h. s.

De g. m.

111. QuesNó. Es demanat: qual volentat es buida da-

mar? Solució g. m. f. S.

112. Qüestió. Es demanat: la volentat, de quals spe-

cies se compleix 7"^ Solució g, m. b. S.

De g. n.

I 13. Qüestió. Es demanat: qual amabilitat es general?

Solució g, n. e. I.

114. Quesïió. Es demanat: qual fi es pus amable?

Solució g. n. f . 1.

De g. o.

1 15. Qüestió. Es demanat: qual moviment ha la vo-

lentat en amar? Solució g. O. m. S.

I. A, [e que compleix infinit amatiu amable] afegit al marge infe-

rior.— z. B, in ínfinitate.— 3. BM, et in : P, et (sense in).— 4. L, perfi-

citur.
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116 Qüestió. Es demanat: qual fi es substancial en

amar? Solució, g. O. e. q.

2)^ g. p.

I 17. Qüestió. Es demanat: qual es lo compliment' de

unitat? Solució g. p. 6. q.

118. Qüestió. Es demanat: en qual fi ha la volentat

major repòs? Solució g. p. h. I.

Be g. q.

119. Qüestió. Es demanat: qual differencia es aqueJa

que està enfre esencia e eser? Solució g. q. b. r.^

120. Qüestió. Les species de \zs cozes, de quals fins

sron plenes? Solució g. q. f. p.

De g. r.

121. Qüestió. Es demanat: quals son los seynals da>

mor? Solució g. r. C. S.^

122. Qüestió. Lamar del amic, en qual lit jau malau-

tc? Solució g. r. d. s.

De g. s.

123. Qüestió. Malaute jau lamic per amor, e es de-

manat: qual es** lo seu metge? Solució g. S. h. I.

124. Qüestió. Es demanat: qual es lo rey d amor?

Solució g. 8. h. O.

De g. u

125. Qüestió. Enpreynada es amor damar, e es de-

manat: qual es 5 lo seu espòs? Solució g. U. f. I.

126. Qüestió. Es demanat: quals son los arbres qui

son plantats <en> el verger d amor? Solució g. U. h. 8.

I. L, p^rfectio.— a. BP, h. r.— 3. M, e. S.— 4. M, quando amicus
jacet infirmus propter aroorem, qualís est.— 5. M, quando amor eat im-

pregnatus de amaré, qualis est.
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7. <X>e les qüestions de h.>

Be h. I.

V^uESTtó. Es demanat: quant serà la fín del mon? Solu-

ció h. I. f. o.

Qui podia aver tanta de vertut que pogués saber

quant comensà Deus lo mon, e que pogués saber la major

obra que Deus ha feta en lo mon, puria per aital saber

aver conexcnsa quant fenirà lo moviment del mon, qui es

de generació e de corupció, lo qual cessament es apelat

la fin del mon; car per aital saber puria hom saber lo mijà

qui es enfrel comcnsament e la fi del mon, en lo qual

mijà cove que Deus aja feta la milor creatura que pusca

eser feta, per so que sia feta en lo major el pus vertuós

temps qui pot eser enfrel comensament e la fi. E per asò,

fil, <pots> tu a aquesta qüestió respondre si tu sabs qual

es la milor ^ obra que Deus ha feta en lo mon; car aitan

de temps cove eser tro a la fin del mon, e entró^a aquela

ora que la obra fo feta;3c asò cove eser cnaxí per so que

aquela major obra sia mils proporcionada ab lo nfijan del

mon qui està enfrel comensament e la fin.

128. Queslió. Quan fo feta^la major obra que Deus

ha feta en lo mon? Solució h. I. f. S.

De h. m.

129. Qüestió. Es demanat: quant es en .j. temps un

ens reyal ab^ major vertut que en altre temps? Solució

h. m. e. o.^

1. A, Bl tu a aquesta qüestió que si tu sabs qual es la milor (L, si

scis meliorem).— 2. A, e ( ^= que) entro : BP, et usque : M, ab.— 3. A,

afegeix [com à de) comensamen del mon que la obra fo feta tro a aquel

temps] : L, sicut (B, et tatxat sicut : M. quantum) de principio mundi
usque ad íllud temptis quo facta fuit illa operatio.— 4. L, quando ftiít.

—

5. L, in.— 6. M, C. O.
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130. Qüestió. Es demanat: luman enteniment, quant

hamajor vertut en entendre í veritat? Solució h. m. f. I.

De h. n.

131. Qüestió. Es demanat de la potencia sincitiva,

quant ha major vertut en sentir. Solució h, n. e. U.^

132. Qüestió. Es demanat: qual fo enans, o la galina

o lou? Solució h. n. e. u.

De h. O.

133. Qüestió. Es demanat de lo major moviment,

quant fo en major vertut. Solució h. O. e. 8.

134. Qüestió. Es demanat: quant la volentat ha major

vertut que 1 enteniment? Solució h. O. e. m.

De h. p.

135. Qüestió. Es demanat de unitat, quant ha major

vertut^ en obrar. Solució h. p. e. I.

136. Qüestió. Es demanat de pluralitat, quant es la

sua obra en major vertut. Solució h. p. b. I.

De h. q.

1 37. Qüestió. Es demanat dels ens abstractus, quant

an major vertut en obrar. Solució h. q. Q. I.

138. Qüestió. Es demanat de la volentat, quant ha

major 'libertat en amar. Solució h. q. i. S.

De h. r.

139. Qüestió. Es demanat de 1 enteniment, quant ha

major ^ vertut en conèxer falsetat. Solució h. r. 6. I.

140. Qüestió. Es demanat del foc, quant ha major

vertut en escalfar e en il•luminar. Solució h r. 1. U.

I. L, intdlígendi- 2. M, e. r. — 3. B, uirtutem repetit.— j^. M, sen-

se major.— 5. A, mager passim.
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Be h S.

141. Qüestió. Es demanat del home qui aprèn, quant

ha major vertut en apendre. Solució h. S. C. q.

J42 Qüestió. Es demanat de oiació, quant ha major

vertut. Solució h. S. f. p.

T>e h. U.

143. Qüestió. Es demanat de la memòria, quant ha

major vertut en entendre e en amar. Solució h. U. 6. I.

144. Qüestió. Es demanat del sol, quaP hora del dia

ha major vertut. Solució h. U e. S.

8. <De les quesHons de i.>

Be i. I.

^^uESTió. Es demanat: on es major egaltat de veritat e

de justícia? Solució i, 1. h. p.

Es2 en aqucla substància en la qual veritat e justícia

an major obra e pus vertuosa en verificatiu verificable

verificar, justificatiu justificable justificar sens neguna mi-

noritat c sens negun accident, estans moltes cozes unes^

per esencia e distinctes per obres. Aquesta substància, fil,

sabràs conèxer en los significats de les letres, so es a sa-

ber, i, I. h. p.

146. Qüestió. Es demanat: on es la major concordansa

de Deu e de creatura? Solució i. I. h. m.

De i. m.

147. Qüestió. Es demanat: on es lobject en lo qual

entendre e amar e menbrar se poden mes egalar e esten-

dre? Solució i. m. b. I.

1. L, in qua. — 2. h. maior equaliras veritatis et iusticíe existit.

3. L, stantibus pluribus rebus uerls (M, veris rebus) idem^
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148. Qüestió. Es demanat: con enteniment no entén,

on es lo seu entendre? Solució i. m. e. S.

Be i. n.

149. Qüestió, Es demanat: egaltat general» on esti?

Solució i. n. k. m.
150. Qüestió. Es demanat: la proporció general, on

està? Solució i. n. e. I.

De i. O.

15 j. Qüestió. Es demanat: on es lo sobject en lo qual

veritat e justícia an egal moviment? Solució i. O. 6. q.

151. Qüestió. Es demanat: lestrument ab lo qual ve-

ritat mou justícia, on es? Solució i. O. k. S.

Be i. p.

153. Qüestió. Es demanat: on ha Deus lo mon creat?

Solució i. p. e. m.
154. Qüestió. Es demanat: lo sobject de pluralitat, on

es? Solució \. p. h. O.

Be i. q.

'55* Qüestió. Es demanat:' la contrarietat de veritat e

injuria, on està? Solució I. q. d. m.
J56. Qüestió. Es demanat: on estan justícia e veritat?

Solució i. q. h. I.

Be i. r.

157. Qüestió. Es demanat: la intensitat de veritat, on

està? Solució i. r. e. p.

J58. Qüestió. Es demanat: lo sobject en lo qual veri-

tat e justícia 5 estenen, on es? Solució i. r. C. m.

I. Aj ts demanat tOfxat poéferiorment fins a ta ^uesfió /j^.
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De i. S.

159. Queslíó. Es demanat: la semblansa ab la qual ve-

ritat es coneguda, on es? Solució i. S. h. q.

160. Qüestió. Es demanat: <(la vacuitat> de veritat e

de justícia e de egualtat, on es? Solució i. S. U. m.

De i. U.

161. Qüestió. Es demanat: on es la ciutat en la qual

egualtat de veritat' es cngenrada? Solució i. U. e. m.
162. Qüestió. Sotspozat que Deus pusca evacuar

plen, es demanat aquela vacukat on puria eser sustentada

c conlogada. Solució i. U. 0. r.

9. (De les qüestions de k.

I

Segons la .ijc.* regla)

De k. I.

V^uEsnó. Es demanat: les dignitats de Deu, còm son or*

de nades? Solució k. I. e. m.
Son ordenades estans rahons rcyals e unes en nombre,^

avent cascuna entenció a glòria e a poder sens minoritat,

e cascuna avent entenció a sí mateixa e^ segons que es raó

per so que aja en sí matexa obra esencial, axí com glòria,

en ques coven glorificatiu glorificable glorificar ab reyal

poder de cascuna sens minorificar c sens comensar de I al-

tra esencia. Està, doncs, ordenació en les dignitats de Deu

segons esta manera que dita avem, estant glòria ens comun

a glorificatiu glorificable glorificar, estans tots tres .j.* ma-

teixa glòria.

1. M, et verjtas.— 2. L, dignitates dei ordinantur ípsís manentibus

rationibus realibus et idem in numero. — 3. A, [a glòria ... auent enten-

ció] al marge inftrior assi mateixa e (L, s^nse e).

Aaiativa-.^Z-
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164. Qüestió. Les dignitats de Deu, còm son? còm an

ordcn en lo mon?' Solució k. I. e. S.

Be k. m.

165. Qüestió. Con los àngels no pusquen bonificar

Deu e aquel pusquen entendre e amar, es demanat: còm

pot la lur bontat tanta de glòria aver, com lo lur entendre

e amar? Solució k. m.^
166. Qüestió. Es demanat: com sia assò que los de-

monis entenen Deu, lo lur entendre, còm pot aver pena?

Solució k. m. d. s.

De k. n.

í6y. Qüestió. Con sia so que la planta no sia de la

esencia de la memòria, es demanat: còm es recolible? So-

lució k. n. e. s.

168. Qüestió. Es demanat: còm pot ésser que alcuns

individuus sien sens species, e alcunes species sien sens

genres? Solució k. n. g. q.

De k. O.

169. Qüestió. Es demanat: en la glòria de Deu, còm

pot eser glorieyar^ sens moviment? Solució k. O. d. U.

170. Qüestió. Es demanat: en la substància del foc

simple, còm pot eser en ela moviment? Solució k. O.

b. u.

De k. p.

171. Qüestió. Es demanat: còm pot eser gloriejar

la unitat de Deu? Solució k. p. ©. q.

172. Qüestió. Es demanat: luman enteniment, còl

ha libertat a entendre? Solució k, p. f. m.

j. L, et quomodo ordinant mundum.— 2. M, k. m., b. r.— 3.

in glòria quomodo dei potest glòria existere : P, quomodo in glòria po-

tcst glorjarj existere.
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Be k. q.

173. Qüestió. Es demanat: en glorieyar, abstractu c

concret còm poden eser sens differencia? Solució k. q.

b. u.

) 74. Qüestió. Es demanat: en la glòria de Deu, còm

poden eser glorieyar' e gloriable .j.* cosa matexa en nom-

bre? Solució k. q. e. u.

De k. r.

175. Qüestió. Es demanat: intensa glòria, còm pot

eser en extensa? Solució k. r. e. p.

176. Qüestió. Es demanat: ordenació, còm pot eser

sens^ composició? Solució k. r. e. U.

De k. S.

177. Qüestió. Es demanat: ordenació, còm pot eser

de scmblanses? Solució k. S. e. m.
178. Qüestió. Es demanat: còm pot eser pena dt des-

semblanses?^ Solució k. S. d. U.

De k. U.

1 79. Qüestió. Es demanat: la volentat, còm engenra

son amar? Solució k. U. Q. S.

180. Qüestió Es demanat: los elemens simples, còm

poden eser en les substàncies** corumpables sens corupció

de sí mateixs?^ Solució k. U. d. q,^

|[ Dit avem de k. segons la .ix.* regla. Ara cove a

dir de k. segons la .x.* regla.

I. A, gloricyat? : BP, gloriatum : M, gloriativum.— 2. A, afegeix

ordenació tatxat. —
-i.

M, de dlssimilitudinibus vel de dissimilibus.

—

4. BP, in substantiis in subiectis : M, in subjectis.— 5. A, mateix.—

6. M. d. k.
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n
^Segons la .x.'' reghy

Be k. I.

V^uESTió. Es demanat: ab que Deus es ordenat en sí ma-

teix? Solució k. I. b. p. '

Deus es ordenat en sí mateix ab la sua glòria sens

minoritat, e ab la unitat^de la sua bonea granea e eternitat,

e ab orde de bonificatiu bonificable bonificar, e ab dis-

tincció de orde propri e comun e de potencia e de object.

Es Deus ordenat ab veritat e ab egaltat de verificatiu ve-

rificable verificar, e de justificatiu justificable justificar; e

per asò en Deu no poden eser desordenació, pena, mino-

ritat, divisió o separació^ de bonea granea e eternitat,

malea, confusió, contrarietat de potencia e de object, fal-

setat, desegaltat e injuria, car"* negunes d aquestes no an ab

que pusquen eser en Deu.

182. Qüestió. Es demanat: ab que Deus ha creat lo

mon? Solució k. I. i. p.

De k. m.

183. QuesÜó. Es demanat: ab que Deus glorieya los

sants de glòria? E aquels, ab que an glòria en Deu? So-

lució k. m. f. s.

184. Qüestió. Es demanat: ab que hom ateyn veritat

de les cozes? Solució k. m. i. S.

De k. n.

185. Qüestió. Es demanat: ab que hom ordena la me^

moria a membrar e 1 enteniment a entendre e la volentat

a amar? Solució k. n. e. S.

I. 2. A, b. 1.-2. A, [sens minoritat e ab la unitaf] al marge (la unitat

manca « la fotocòpia per retalladura).— ^. A, au ceperacio— 4. A, [car].

i
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186. Queshó. Es demanat: la sencitiva, ab que multi-

plica son sentir, e la ymagenativa son ymagenar? Solució

k. n. g. I.

T>e k. o.

187. QuesHó. Es demanat: la sencitiva, ab que mou la

memòria a menbrar? e la memòria, ab que mou la sencitiva

a sentir? e la sencitiva, ab que mou' la vegetativa a vege-

tar, e la vegetativa la elementativa a elementar? Solució

k. O. h. S.

188. QuesHó. Es demanat: ab que lobject mou la po-

tencia?^ e ab que lome mou sos peus? e ab que lo foc

mou laiga? e ab que vent es movable e mogut? c ab que

la mar es movable? c ab que la pluya devala? e ab que la

terra puja a ensús? e ab que lo foc devala sejús? Solució

k. o. g. s.

De k. p.

189. QuesHó. Es demanat: ab que la unitat de Deu ha

glòria? Solució k. p. b. I.

1 90. QuesHó. Es demanat: ab que molts corses poden

eser en un loc? Solució k. p. g. r.

De k. q.

191. QuesHó. Es demanat: los àngels, ab que^ coneixen

los uns los altres? e ab que loen Deu? e ab que parlen los

uns ab los altres? Solució k. q f. S.

192. QuesHó. Es demanat: ab que gloriós es de glò-

ria? e ab que en glòria^ està orde? Solució k. q. I. S.

De k. r.

193. QuesHó. Es demanat: ab que glòria e pena son

contraris? Solució k. r. g. S.

1. A, ab que mou repetit.— 2. L, potcntia movct objcctum.— 3- P*

quo tatxat : B, manca.—4. BP. et cum in glòria.
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194. Qüestió. Es demanat: ab que <(Deus)>' ha extensa

infinitat? Solució k. r. C. I.

Be. k S.

195. Queshó. Es demanat: ab que los homens bons

son bons e los homens mals son mals? £ ab que hom puria

ordenar lo mon e destruir les errors que en él son? So-

lució k. S. e. I.

196. Qüestió. Es demanat: ab que mortifica hom pe-

quat? Solució k. S. h. 1.^

De k. U.

197. Qüestió, Es demanat: ab que una planta ^ engenra

altra? Solució k. U. h. n.

198. Qüestió. Es demanat: ab que enteniment multi-

plica amar? Solució k. U. f. I.

<J)e la habituació desta arï}^

J iL, tu deus abituar c compcndre en summa lo procés

d aquest Arbre si del vols utilitat aver, enaxí que sapies

de la sua divisió que es en quatre distinccions:

|[^ La primera es de la sua ordenació, e aquesta es

departida en tres parts: la primera part es de la figura del

arbre; segona es de la circular figura; tersa es de Ics diffi-

nicions, les quals tu deus saber de cor.

([ Segona distincció es de regles, les quals son .x., e

aqueles deus saber de cor.

|[ Tersa distincció es de preposicions, les quals son

cent vuytanta,^ e cascuna ha sa propria qüestió.

I. De L.— 2 L. h, U.— 3. BP, planeta. — 4. De M.— 5. A. sense cal-

deró.— 6. Son 1^8 perquè íes de k. desdoblades segons la ix*, i Ja .x*. re-

gla, en fan 18 més. Es estrany, però, que tant el tres manucrits emprats com

l'edició de Magúncia, coincidesquen en el nombre de 180.

1
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f[ Quarta distinció es de qüestions aplicables a les

condicions.'

|[ En aquest breu procés pots conèxer, fil, tot

1 ordenament d aquest Arbre asumadament, e sapieslo be

de cor, car ab él poràs atrobar los locs en los quals

poràs atrobar noveles cozes, e respondre a les qüestions

que hom te farà, e dels secrets de natura conexensa poràs

aver.

|[ Fenit es aquest Arbre a glòria c a laor^

de la divina santa Trinidat. Amcn.^

I Serà preposicions?— 2. L, afegeix et honorem.— 3. A, amen amen

amen : L Deo gratías.
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